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ABSTRAK 

 

Febriyanto Arifin. 1214511004. Struktutr Komunitas Ikan dan Tutupan Karang 

di Area Biorock Desa Pemuteran, Buleleng, Bali (Pembimbing : I Gusti Ngurah 

Putra Dirgayusa dan Elok Faiqoh) 

 

Biorock di Desa Pemuteran dimulai dan dipelopori pertama kali oleh Tom 

Goreau dan Wolf Hilbertz. Saat ini struktur Biorock telah dibuat dalam berbagai bentuk 

dan ukuran. Biorock merupakan metode baru dalam perehabilitasian terumbu karang. 

Oleh karena itu, pengkajian tentang komunitas ikan karang dan tutupan karang pada 

terumbu buatan Biorock dari berbagai ukuran tersebut perlu dilakukan sebagai dasar 

dan informasi hasil konservasi dan pemanfaatan wilayah, yang nantinya dapat 

dilakukan di daerah lain di Indonesia. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa 

pada enam Struktur Biorock didapatkan komposisi ikan karang yang terdiri dari 18 

Famili dan 45 Spesies dan kelimpahan total ikan 2065 individu. Kelimpahan ikan 

tertinggi hingga terendah secara berurutan terdapat pada struktur Biorock large 2 

dengan nilai 23.4 individu/m2, struktutur Biorock large 1 22.28 individu/m2, struktutur 

Biorock medium 1 21.36 individu/m2, struktutur Biorock medium 2 6.92 individu/m2, 

struktutur Biorock small 1 5.52 individu/m2, dan struktutur Biorock small 2 3.08 

individu/m2. Sesuai dengan klasifikasi indeks keanekaragaman Shannon – wiener 

semua ukuran Biorock yang menjadi objek penelitian tergolong dalam 

keanekaragaman sedang dengan kisaran nilai 1.57 – 2.95. Hasil perhitungan dari 

Indeks keseragaman menunjukkan bahwa pada setiap ukuran Biorock memiliki nilai 

yang mendekati 1 sehingga dapat diartikan bahwa keseragaman komunitas besar yang 

berarti sebaran jumlah individu species sama (Odum 1998). 

 Dari hasil perhitungan indeks dominasi (C) didapatkan nilai yang berkisar dari 

0.15 – 0.28 yang termasuk dalam kategori rendah. Dimana pada setiap ukuran Biorock 

tidak terjadi pendominasian oleh satu spesies. Pada semua ukuran Biorock memiliki 

nilai yang mengindikasinkan bahwa karang dalam kondisi yang baik. Tutupan karang 

tertinggi secara berurutan terdapat pada struktur Biorock berukuran small 1, medium 1, 

large 2, small 2, medium 2, large 1. Dari analisis menggunakan indeks kesamaan Bray 

Curtis didapatkan 2 kelompok struktur Biorock yang memiliki kesamaan jenis ikan 

yang ditemui. Kelompok pertama adalah struktur Biorock berukuran large 1, large 2, 

dan medium 1. Kelompok kedua adalah struktur Biorock berukuran small 1, medium 2, 

dan small 2. 
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ABSTRACT 

 

Febriyanto Arifin. 1214511004. The Community Struktutur Fish And Coral Cover 

in the Area of Biorock, Pemuteran village, Buleleng, Bali (Supervisor : I Gusti 

Ngurah Putra Dirgayusa dan Elok Faiqoh) 

 

 Biorock in Pemuteran village was first initiated and spearheaded by Tom 

Goreau and Wolf Hilbertz. Today, the structure Biorock been made in various shapes 

and sizes. Biorock a new method of coral reef rehabilitation. Therefore, assessment of 

reef fish communities and coral cover on the artificial reef Biorock of different sizes 

are needed as a as the basic information and the utilization of the results of the 

conservation area, which later can be done in other areas in Indonesia. From this 

research it is known that the six Biorock structure obtained reef fish composition 

consisting of 18 Family and 45 fish species and abundance of total 2065 individuals. 

The abundance of highest to lowest in sequence contained in the structure Biorock 

large 2 with a value of 23.4 individuals / m2, struktutur Biorock large 1 22.28 

individuals / m2, struktutur Biorock medium 1 21.36 individuals / m2, struktutur 

Biorock medium 2 6.92 individuals / m2, struktutur Biorock small 1 5.52 individual / 

m2, and a Biorock small 2 3.08 struktutur individuals / m2. In accordance with the 

classification of diversity index Shannon - wiener all sizes Biorock the research object 

falls into the range of values diversity moderately 1.57 - 2.95. The results of the 

uniformity index shows that in every size Biorock has a value close to 1 so it can be 

interpreted that the uniformity of the great community that means equal distribution of 

the number of individual species (Odum 1998). 

 From the results of the dominance of index calculation (C) obtained values 

ranging from 0.15 to 0.28 that is included in the low category. Where in any size 

Biorock not happen domination by a single species. In all sizes Biorock have value 

mengindikasinkan that coral is in good shape. The highest coral cover in sequence 

contained in the structure of small-sized Biorock 1, 1 medium, 2 large, 2 small, 2 

medium, large 1. From analysis using Bray-Curtis similarity index gained 2 groups 

Biorock structures that have similar types of fish encountered. The first group is the 

first large-sized Biorock structure, large 2, and the medium 1. The second group is the 

structure of small-sized Biorock 1, 2 medium and 2 small. 

 

Keywords: Biorock, community structure,coral cover, Bray – Curtis Similarity Index. 
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RINGKASAN 

 

Febriyanto Arifin. 1214511004. Struktutr Komunitas Ikan dan Tutupan Karang 

di Area Biorock Desa Pemuteran, Buleleng, Bali (Pembimbing : I Gusti Ngurah 

Putra Dirgayusa dan Elok Faiqoh) 

 

Biorock di Desa Pemuteran dimulai dan dipelopori pertama kali oleh Tom 

Goreau dan Wolf Hilbertz. Saat ini struktur Biorock telah dibuat dalam berbagai bentuk 

dan ukuran. Biorock merupakan metode baru dalam perehabilitasian terumbu karang. 

Oleh karena itu, pengkajian tentang komunitas ikan karang dan tutupan karang pada 

terumbu buatan Biorock dari berbagai ukuran tersebut perlu dilakukan sebagai dasar 

dan informasi hasil konservasi dan pemanfaatan wilayah, yang nantinya dapat 

dilakukan di daerah lain di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

struktur komunitas ikan karang berupa keanekaragaman jenis ikan dan kepadatan ikan 

serta tutupan karang yang menempel di struktur Biorock, dengan ukuran yang 

bervariasi yang banyak tersebar di daerah Pemuteran. 

 Pengamatan diambil pada enam titik di daerah Biorok Pemuteran Kabupaten 

Buleleng. Pengambilan data berdasarkan tiga bentuk terumbu karang buatan yaitu 

ukuran besar ukuran ˃ 5 m2, sedang 3 m2  ≥  5 m2 dan kecil ˂ 3m2. Data pengamatan 

yang diambil adalah data tutupan karang yang menempel di terumbu karang buatan, 

data komunitas ikan yang hadir di terumbu karang buatan. Dari penelitian yang sudah 

dilakukan pada 6 Struktur Biorock didapatkan komposisi ikan karang yang terdiri dari 

18 Famili dan 45 Spesies dan kelimpahan total ikan 2065 individu. Ikan yang paling 

banyak ditemui dari famili Pomancentridae sejumlah 1170 individu; Apogonidae 493 

individu; Plotosidae 151 individu; Gobidae 112 individu; Labridae 34 individu; 

Blennidae 31 individu; Chaetodontidae 20 individu; Pinguipidae 15 individu; 

Serranidae 8 individu; siganidae 7 individu; Ephippidae 6 individu; Zanclidae dan 

Achanturidae 4 individu; Scaridae dan Nemipteridae 3 individu; Mullidae 2 individu; 

Caesionidae dan Pomacanthidae 1 individu. Total ikan yang ditemukan pada masing – 

masing ukuran struktur Biorock yaitu : small 1  138 individu, small 2 77 individu, 

medium 1 534 individu, medium 2 173 individu, large 1 557 individu dan large 2 585 

individu. 

Kelimpahan ikan tertinggi hingga terendah secara berurutan terdapat pada 

struktur Biorock large 2 dengan nilai 23.4 individu/m2, struktutur Biorock large 1 

22.28 individu/m2, struktutur Biorock medium 1 21.36 individu/m2, struktutur Biorock 

medium 2 6.92 individu/m2, struktutur Biorock small 1 5.52 individu/m2, dan struktutur 
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Biorock small 2 3.08 individu/m2. Ukuran Biorock yang memili nilai indeks 

keanekaragaman paling kecil terdapat pada ukuran Medium 1 sebesar 1.57 dan indeks 

keanekaragaman tertinggi terdapat pada ukuran Large 2 sebesar 2.95. Hasil 

perhitungan dari Indeks keseragaman menunjukkan bahwa pada setiap ukuran Biorock 

memiliki nilai yang mendekati 1 sehingga dapat diartikan bahwa keseragaman 

komunitas besar yang berarti sebaran jumlah individu species sama (Odum 1998). 

 Dari hasil perhitungan indeks dominasi (C) didapatkan nilai yang berkisar dari 

0.15 – 0.28 yang termasuk dalam kategori rendah. Dimana pada setiap ukuran Biorock 

tidak terjadi pendominasian oleh satu spesies. Hal ini juga didukung dengan nilai 

indeks keanekaragaman (H’) yang termasuk kategori sedang dan nilai indeks 

keseragaman (E) yang besar. 

Pada semua ukuran Biorock memiliki nilai yang mengindikasinkan bahwa 

karang dalam kondisi yang baik. Tutupan karang tertinggi secara berurutan terdapat 

pada struktur Biorock berukuran small 1, medium 1, large 2, small 2, medium 2, large 

1. Nilai indeks mortalitas terumbu karang pada semua ukuran Biorock menunjukkan 

nilai 0. Kecuali pada struktutr Biorock medium 2 yaitu 0.14. Nilai ini juga menunjukkan 

bahwa indeks mortalitas terumbu karang yang berada pada struktur Biorock sangatlah 

kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa angka kematian karang kecil dan karang 

dalam kondisi baik. Dilihat dari dendogram indeks kesamaan Bray – Curtis, struktur 

Biorock yang mempunyai nilai kesamaan tertinggi adalah large 1 dan large 2 dengan 

medium 1. Kemudian small 1 dan medium 2 lebih memiliki kesamaan dengan small 2. 
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I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai garis pantai sepanjang 99.903 km (Badan 

Informasi Geografis, 2013). Termasuk dalam wilayah “Coral Triangle” dimana wilayah tersebut 

memiliki tingkat keanekaragaman terumbu karang yang tinggi dengan total area terumbu karang 

sebesar 51000 km2 (dua kali lebih besar dari Great Barrier Reef, Australia) (Tomascik et al., 1997 

dan Burke et al., 2002). Terumbu karang adalah organisme laut yang tinggal di wilayah 

bertemperatur hangat, kedalaman dangkal dan cerah di seluruh wilayah dunia.  

Terumbu karang mempunyai nilai ekonomis yang besar, setiap kilometer perseginya 

terkandung ikan sebanyak 15 ton (Dahuri et al, 1996) dan mempunyai nilai ekologis sebagai 

habitat dari banyak species laut seperti sponges, moluska, echinodermata serta alga dan terumbu 

karang merupakan penyedia makanan bagi ikan karang dan juga makhluk hidup di sekitarnya 

(Supriharyono, 2000). Aktivitas manusia yang semakin tinggi di daerah pesisir merupakan tekanan 

terhadap ekosistem laut khususnya ekosistem terumbu karang. Tekanan yang diberikan oleh 

lingkungannya dapat berupa pencemaran dari daratan, praktek perikanan yang merusak dan 

pengambilan terumbu karang ilegal.  

Di daerah Asia sebagai wilayah yang mempunyai keanekaragaman terumbu karang tertinggi, 

pencemaran yang berasal dari kegiatan pertanian, mencapai 30-40 tons/hektar/tahun (Pimentel et 

al., 1995 in Birkeland, 1997). Terumbu karang di wilayah Indonesia 23% di Indonesia Bagian 

Barat dan 45% di Indonesia Bagian Timur berada dalam kondisi baik, berarti 60%-70% berada 

dalam kondisi rusak (Maddupa et al, 2007).  

Pemerintah dan masyarakat harus menginisiasi cara pengelolaan yang lain, seperti perbaikan 

habitat secara buatan, salah satunya adalah pembuatan terumbu buatan. Fungsi pembuatan terumbu 

buatan bukan hanya untuk perbaikan habitat yang telah rusak, namun juga untuk meningkatkan 

sumberdaya ikan dan pemulihan sumberdaya hayati laut (Hutomo, 1991) . Efek positif yang timbul 

dari hal tersebut adalah banyaknya wisatawan yang akan berkunjung. dengan kata lain dapat 

meningkatkan devisa dari sektor pariwisata. 

Perairan desa Pemuteran terletak di sebelah barat Kabupaten Buleleng, Bali. Kondisi 

terumbu karang di perairan Pemuteran sekarang ini jauh berbeda dengan kondisi beberapa tahun 

yang lalu. Pada era sebelum tahun 1990, nelayan di daerah Pemuteran melakukan penangkapan 
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ikan dengan cara yang tidak ramah lingkungan, yakni menggunakan potasium dan bahan peledak, 

sehingga mengakibatkan terumbu karang menjadi rusak(Koran Buleleng, 2015).  

Pada tahun 2000 rehabilitasi terumbu karang dimulai dan dipelopori pertama kali oleh Tom 

Goreau dan Wolf Hilbertz berupa terumbu buatan Biorock. Terumbu buatan Biorock merupakan 

proses alami pembentukan padatan mineral pada kerangka besi yang diberikan listrik tegangan 

rendah melalui elektroda, mineral yang dihasilkan adalah kalsium karbonat dan magnesium 

hidroksida.  

Sejak diletakkan pertama kali belum dilakukan kajian dan monitoring tentang struktur 

komunitas ikan karang dan tutupan terumbu karang yang berada di daerah Biorock. Dari berbagai 

ukuran yang ada perlu diketahui kepadatan dan keanekaragaman ikan yang melakukan aktivitas 

disana dan tutupan terumbu karang pada ukuran Biorock besar (Large), sedang (Medium) dan kecil 

(Small)  

Oleh karena itu, pengkajian yang mendalam tentang struktur komunitas ikan karang dan 

tutupan terumbu karang terumbu buatan Biorock yang diletakkan di perairan Pemuteran perlu 

dilakukan sebagai dasar dan informasi hasil konservasi dan pemanfaatan wilayah, yang nantinya 

dapat dilakukan di daerah lain di Indonesia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui struktur komunitas ikan karang di daerah Biorock Pemuteran 

2. Mengetahui tutupan terumbu karang di daerah Biorock Pemuteran 

 

1.3 Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur komunitas ikan karang berupa 

keanekaragaman jenis ikan dan kepadatan ikan serta tutupan karang yang menempel di struktur 

Biorock, dengan ukuran yang bervariasi yang banyak tersebar di daerah Pemuteran. 

 

1.4 Manfaat 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang struktur 

komunitas ikan dan tutupan karang yang berada di daerah Biorock sebagai dasar pengelolaan 
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lingkungan dan pemulihan habitat karang dan ikan juga organisme lain yang ada di Pemuteran 

dengan efektif dan efisien. 

 


