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I. PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 
 

Peranan dan kedudukan masing-masing organisme di laut digambarkan 

dalam piramida makanan di laut.  Dasar piramida ditempati oleh organisme 

produser atau organisme autotrop yang mampu merubah bahan anorganik 

menjadi bahan organik dengan memanfaatkan energi matahari.  Penggerak 

utama sistem kehidupan di bumi adalah energi matahari. Energi matahari 

kemudian dimanfaatkan oleh organisme autotroph untuk membentuk bahan 

organik yang akan dimanfaatkan oleh organisme herbivora. Fitoplankton 

merupakan organisme autotroph utama dalam kehidupan di laut. Melalui proses 

fotosisntesis yang dilakukannya, fitoplankton mampu menjadi sumber energi 

bagi seluruh biota laut lewat mekanisme rantai makanan.  Walaupun memiliki 

ukuran yang kecil namun memiliki jumlah yang tinggi sehingga mampu menjadi 

pondasi dalam piramida makanan di laut.   

Laut merupakan sebuah  ekosistem besar yang di dalamnya terdapat 

interaksi yang kuat antara faktor biotik dan abiotik.  Interaksi yang terjadi bersifat 

dinamis dan saling mempengaruhi.  Lingkungan menyediakan tempat hidup 

bagi organisme-organisme yang menempatinya sebaliknya makluk hidup dapat 

mengembalikan energi yang dimanfaatkkannya ke dalam lingkungan.  Suatu 

daur energi memberikan contoh nyata akan keberadaan interaksi tersebut.  Di 

laut terjadi transfer energi antar organisme pada tingkatan tropis yang berbeda 

dengan demikian terjadi proses produksi. Hirarki proses produksi membentuk 

sebuah rantai yang dikenal dengan rantai makanan.   
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Ada dua kelompok rantai makanan yang ada di ekosistem laut yaitu 

rantai makanan grazing (grazing food chain) dan rantai makanan detrital 

(detritus food chain).  Kedua jenis rantai makanan tersebut saling melengkapi 

dan membentuk sebuah siklus yang kontinus.  Rantai makanan grazing dimulai 

dari proses transfer makanan pertama kali oleh organisme herbivora melalui 

proses grazing.  Makanan pertama itu berupa fitoplankton dan herbivor yang 

memanfatkan fitoplankton adalah zooplankton.  Mata rantai pertama pada rantai 

makanan ini adalah fitoplankton  yang merupakan sumber pertama bagi seluruh 

kehidupan di laut.   Ujung dari rantai makanan ini adalah konsumer tingkat tinggi 

(seperti ikan dan konsumer lainnya)  yang apabila mengalami kematian akan 

menjadi detritus pada ekosistem laut (Gambar 1). 

 

Gambar 1.    Rantai  makanan grazing dan detritus serta peranan   
                     fitoplankton di  ekosistem laut   
                     (Sumber: www.marine-geonomics-europe.org) 
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  Detritus yang terbentuk karena kematian akan menjadi awal 

pembentukan rantai makanan detrital yang banyak dilakukan oleh organisme 

pengurai atau dekomposer.   Hasil dari proses dekomposisi yang dilakukan 

dekomposer adalah terbentukknya bahan anorganik maupun organik.  Bahan 

anorganik akan dimanfaatkan oleh organisme autotrop seperti fitoplankton 

sedangkan bahan organik dapat dimanfaatkan langsung oleh beberapa 

organisme pemakan detritus (detritus feeder). 

Pada ekosistem perairan alami, siklus produksi dimulai oleh produser.  

Produser adalah organisme autotrop yang mampu mensintesa bahan organik 

yang berasal dari bahan anorganik melalui proses fotosintesis dengan bantuan 

cahaya matahari.  Produser utama pada ekosistem perairan adalah fitoplankton.   

Fitoplankton adalah tumbuhan renik yang memiliki produktivitas tinggi dan 

menempati dasar dari suatu piramida makanan di laut. 

Sebagai suatu ekosistem, perairan laut memiliki komponen-komponen 

sebagai mana ekosistem lain yaitu komponen biotik dan abiotik.  Pada 

ekosistem perairan komponen biotik yang berperan adalah tumbuhan hijau 

sebagai produser, bermacam-macam kelompok hewan sebagai konsumer, dan 

bakteri serta fungi sebagai dekomposer (Collier, et al. 1973).  Pada prinsipnya 

ada tiga proses dasar yang menyusun komponen biotik pada suatu ekosistem 

tersebut yaitu (a) proses produksi, (b) proses konsumsi, dan (c) proses 

dekomposisi.  Proses-proses tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. 
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Komponen abiotik  meliputi unsur dan senyawa anorganik, bahan organik dan 

parameter lingkungan berupa temperatur, oksigen, nutrien dan faktor fisik lain 

yang membatasi kondisi kehidupan.  Keterkaitan antar komponen-komponen 

tersebut sangat erat, komplementer dan bersifat siklik. Ekosistem akan selalu 

terjaga bila komponen baik biotik maupun abiotik tetap berada pada kondisi 

stabil-dinamis.  Terganngunya salah satu komponen akan menggangu 

kesetabilan sistem ekologis di laut. 

 

1.2. Tujuan  
 

Tujuan tulisan ini adalah memberikan gambaran yang luas tentang kehidupan 

plankton baik biologi maupun ekologinya serta peranannya dalam penyediaan 

energi bagi kehidupan organisme di laut. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1. Struktur Komunitas Plankton 
 
Secara sederhana plankton diartikan sebagai hewan dan tumbuhan renik 

yang terhanyut di laut.  Nama plankton berasal dari akar kata Yunani “planet” 

yang berarti pengembara.  Istilah plankton pertama kali diterapkan untuk 

organisme di laut oleh Victor Hensen direktur Ekspedisi Jerman pada tahun 

1889, yang dikenal dengan “Plankton Expedition” yang khusus dibiayai untuk 

menentukan dan membuat sitematika organisme laut (Charton dan Tietjin, 

1989).   

Plankton terdiri dari dua kelompok besar organisme akuatik yang berbeda 

yaitu organisme fotosintetik atau fitoplankton dan organisme non fotosintetik 

atau zooplankton. 

 
 2.1.1. Fitoplankton  
 
 Fitoplankton adalah tumbuhan mikroskopik (bersel tunggal, berbentuk 

filamen atau berbentuk rantai) yang menempati bagian atas perairan (zona fotik) 

laut terbuka dan lingkungan pantai.  Nama fitoplankton diambil dari istilah 

Yunani, phyton atau "tanaman" dan “planktos” berarti "pengembara" atau 

"penghanyut”. Walaupun bentuk uniseluler/bersel tunggal meliputi hampir 

sebagian besar fitoplankton, beberapa alga hijau dan alga biru-hijau ada yang 

berbentuk filamen (yaitu sel-sel yang berkembang seperti benang)(Gambar 2). 
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Koloni diatom dan dan alga biru-hijau juga memproduksi rangkaian sel yang 

saling berhubungan.  Tidak seluruh organisme fotosintetik pelagis bersifat 

mikroskopi, sebagai contohnya adalah alga multiseluler makroskopoik 

Sargassum spp, yang merupakan hasil biomasa utama di Laut Sargasso di 

Atlantik Utara. 

 Selain digolongkan berdasarkan taksonominya, fitoplankton biasa 

digolongkan berdasarkan ukurannya.  Berdasarkan ukurannya ada beberapa 

golongan fitoplankton (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Kelompok plankton berdasarkan katagori ukuran 
Ukuran Kelompok 

Charton&Tietjen 
(1989) 

Nybakken (1988) Kennish (1990) 

Ultraplankton 
Nanoplankton 
Mikroplankton 
Mesoplankton 
Makroplankton 
Megaplankton 

< 5µm 
5-50µm 
50-500µm 
500 µm 
5000µm-50.000µm 
>50.000 µm 

< 2µm 
2-20 µm 
20µm-0.2 mm 
- 
0.2-2 mm 
>2 mm 

< 5 µm 
5-70 µm 
70-100 µm 
- 
70-100µm 
> 100µm 

   
 Lebih dari separuh fitoplankton termasuk dalam ultraplankton dan 

nanoplankton.  Untuk keperluan praktis para ahli sering membedakan alga-alga 

mikroskopik ke dalam net plankton dan nanoplankton ditentukan oleh ukuran 

mata jaring plankton net yang digunakan dilapangan.  Pada perairan  pantai 

sampel net plankton yang dapat tertahan pada plankton net dengan ukuran 

mata 64 µm lebih didominasi oleh jenis diatom dan Dinoflagellata. Nanoplankton 

yang lolos dari plankton net meliputi sejumlah besar coccolithipohore dan 

spesies kecil dari diatom.  
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            Gambar 2. Beberapa contoh jenis fitoplankton. (A-C diatom tipe centik),  
                             (D-E) tipe pennate, (F) dinoflagellata tak berbungkus , 
                             (G)  dinoflagelata berbungkus, (H) coccolithifor, (I-K) yang  
                              Lainnya. 

 

Secara taksonomi ada beberapa kelas dari fitoplankton  (Tabel 2).  Empat 

kelas diantara 13 kelas yang ada tersebut (Tabel 2) merupkan kelompok 

penting dalam ekosistem laut yaitu  Bacillariophyceae, 

Dinophyceae,Haptophyceae dan Chlorophyceae. 
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 Tabel 2.  Klasifikasiki fitoplankton pada ekosistem laut 

Kelas Nama umum Lokasi 
(predominan) 

1. CYANOPHICEAE 
 
 
2. RHODOPHYCEAE 

 
 

3. BACILLARIOPHYCEAE 
 
 

4. CRYPTOPHYCEAE 
 
 
5. DINOPHYCEAE 
 
 
6. CHRYSOPHYCEAE 

 
 
 

7. HAPTOPHYCEAE 
(PRYMNESIOPHYCEAE) 

 
8. RAPHIDIOPHYCEAE 

 
 

9. XANTHOPHYCEAE 
 
 

10. EUSTIGMATHOPHYCEAE 
 
11. EUGLENOPHYCEAE 

 
12. PRASINOPHYCEAE 
 
13. CHLOROPHYCEAE 

Cyanobacteria/Alga 
biru-hijau 
 
Alga merah 
 
 
Diatom 
 
 
Cryptomonads 
 
 
Dinoplagellata 
 
 
Chrisomonads 
Sillicoplagellata 
 
 
Coccolitiphor dan 
Primnesiomonads 
 
Chloromonads 
 
 
Alga hijau- 
Kuning/heterochlocid 
 
- 
 
Euglenoid 
 
Prasinomonads 
 
Alga Hijau, 
Volvocales 

Tropis 
 
 
Sangat jarang, 
pantai 
 
Semua perairan, 
terutama pantai 
 
kosmopolitan, 
pantai 
 
Semua perairan, 
terutama tropis 
 
Jarang, pantai 
kadang-kadang 
melimpah 
 
Oseanik 
Pantai 
 
Jaring tapi kadang 
melimpah 
 
Sangat jarang 
 
 
Sangat jarang 
 
Pantai 
 
Semua perairan 
 
Sangat 
jarang,pantai 

 
 
 

A. Diatom (Kelas Bacillariophyceae) 
 

Mikroalga ini mendominasi komunitas fitoplankton di lintang tinggi di daerar 

Artik dan Antartika, pada zona neritik daerah tropis dan perairan lintang sedang 

(temperate), dan pada daerah upwelling.  Beberapa ahli menganggap bahwa 
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diatom merupakan kelompok fitoplankton paling penting yang memberi 

kontribusi secara mendasar bagi produktivitas laut, khususnya di wilayah 

perairan pantai.  Berisi sel tunggal atau rangkaian sel, diatom memiliki bagian 

luar yang keras yang merupakan lapisan skeleton-silika (pektin yang berisi 

silika) yang disebut frustula.  Frustula atau dinding sel silika disusun dari dua 

katup yaitu katup bagian atas yang disebut epiteka dan katup bagian bawah 

yang disebut hipoteka (Gambar 3).  Kedua katup tersebut cocok satu sama 

lainnya seperti petridisk dan sering berisi ornamen yang kompleks.  Ada celah 

sempit pada frustula yang berfungsi mempercepat pergantian nutrien, gas-gas 

dan produk metabolik.  

 

 
       Gambar 3. Frustula diatom dengan lapisan epiteka dan hipoteka 
 
 
Bentuk dan kesimetrisan frustula membantu para ahli taksonomi dalam 

mengklasifikasikan diatom.Didasarkan pada penampilan-penampilan ini dikenal 

dua kelompok diatom yaitu centris diatom (diatom bulat) yang memiliki bentuk 

katup bulat atau berbentuk kubah dan paling banyak berada sebagai planktonik 

dan pennate diatom (diatom runcing) yang memiliki katup berbentuk bujur atau 
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bentuk kapal (boat-shape) dan biasa hidup pada daerah dasar perairan (bentik). 

Frustula dari centris diatom memiliki jari-jari simetri (radial simetri) sekitar 

sumbunya sedangkan pada pennate diatom memiliki bilateral simetri. 

Ukuran diatom berkisar dari < 10 µm sampai mendekati 200µm.  Tidak 

adanya flagel, cilia atau organ pergerakan lain, spesies planktonik bersifat non 

motil dan tenggelam pada perairan yang tidak ada turbulensi.  Menurut Smayda 

(1970) dalam Kennish (1990) laju penenggelaman diatom dan fitoplankton yang 

lain bergantung ukuran dan bentuk sel, ukuran koloni, kondisi fisiologis dan 

umur.  Sel-sel diatom hidup, turun pada laju 0 sampai 30 m per hari menembus 

kolom air, tetapi sel-sel mati jatuh lebih cepat melebihi 60 m per hari dalam 

kasus yang sama.  Daya apung (buoyancy) menurun dengan umur. 

Penambahan ukuran sel atau koloni berkaitan dengan laju tenggelam 

bergantung luas permukaan per satuan volumenya. 

Menurut Arinardi dkk (1994), jenis diatom yang banyak dijumpai di perairan 

lepas pantai Indonesia antara lain Chaetoceros sp., Rhizosolenia sp., 

Thalassiothrix sp. dan Bachteriastrum sp, sedangkan pada daerah pantai atau 

muara sungai biasanya terdapat Skeletonema sp., dan kadang-kadang 

Coscinodiscus sp. Sunarto (2002) menemukan beberapa jenis diatom yang 

terdapat di perairan pantai Teluk Hurun Lampung antara lain jenis Naviluca, 

Thalassiosithic, Rhizosolenia dan Skeletonema (Gambar 4). Jenis-skeletonema 

kadang berlimpah, hal ini diduga karena jenis ini dapat memanfaatkan nutrien 

lebih cepat dari pada diatom lainnya.  
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     Asterionella           Chaetoceros                  Corethron      Coscinodiscus 

             
     Skeletonema              Navicula    Rhizosolenia  Thalassiosira 

Gambar 4. Beberapa genera diatom. 

 
B. Dinoflagellata (Kelas Dinophyceae) 

 
Dinoflagellata memiliki tipe uniseluler, biflagelata, dan merupakan organisme 

autotrop yang , seperti juga diatom, mensuplai produktivitas yang terbesar pada 

beberapa wilayah perairan. Individu sel dinoflagellata memiliki kisaran ukuran 5-

200 µm, tetapi beberapa spesies (seperti  Polykrikos spp.) terkadang  tumbuh 

dalam rantai lebih besar atau pseudocoloni. 

Dinoplagellata mendominasi komunitas fitoplankton di periran sub tropik dan 

tropik.  Antara 1000 -1500 spesies dinoflagellata menempati lingkungan laut dan 

air tawar, tetapi sebagian besarnya (lebih dari 90%) hidup dilaut. Kelompok 

yang mewakili kelas ini umunya berasal dari genera Peridinales yang meliputi 

Ceratium, Gonyaulax dan Peridinium dan genera Gymnodiniales yang meliputi 

Amphidinium, Ptychodiscus (Gymnodinium) dan Gyrodinium.  

 Menurut Kennish (1990) spesies dinoflagellata tertentu menghasilkan 

racun. Ketika terjadi blooming dimana kepadatannya dapat mencapai 5 x 105 
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sampai 2 x 106 sel/L, racun yang tertumpuk akan mematikan ikan, kekerangan 

dan organisme lain.  Blooming dinoflagellata biasanya memberikan warna 

merah atau coklat pada perairan.  Kondisi blooming ini dikenal dengan Red 

Tide.  Genera Gonyaulax dan Ptycodiscus (gymnodinium) merupakan 

penyebab terjadinya red tide yang toksik ini.  Grahame (1987) menyatakan 

bahwa  dua spesies yang menyebabkan blooming ini adalah Gonyaulax 

polyhedra dan Ptycodiscus brevis (=Gymnodinium breve).   

Menurut Anderson (1994) Gymnodinium breve telah mengakibatkan 

kematian berton-ton ikan di pantai teluk Florida dan mengakibatkan kerugian 

materi yang sangat besar karena terhentinya bisnis turisme dan bisnis 

pendukung lainnya selain, kerugian ekologis. Kasus yang sama pernah terjadi di 

teluk Mexico.  Di teluk Walvis di pantai Afrika Selatan pada sisi Laut Atlantik 

pernah terjadi red-tide yang disebabkan oleh  jenis Gonyaulax dan 

mengakibatkan kematian pada manusia yang mengkonsumsi jenis kekerangan 

(Charton dan Tietjen, 1988). Racun yang dihasilkan sel-sel dinoflagellata pada 

red tide ini dapat membunuh ikan secara langsung setelah sel-sel menembus 

insangnya.  Pada jenis kekerangan toksin yang terakumulasi dalam 

hepatopancreas menyebabkan gangguan neurologi dan kelumpuhan bagi orang 

yang mengkonsumsinya dan dapat pula menyebabkan gangguan 

pencernaan/diare. 

Beberapa jenis dinoflagellata mempunyai kemampuan menghasilkan 

cahaya (bioluminescent) antara lain Noctiluca, Gymnodinium dan Pyrocystis 

(Gambar 5). Pada malam hari kelompok Noctiluca akan mengeluarkan cahaya 
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apabila air laut terpercik oleh benda-benda yang mengusiknya.  Menurut 

Arinardi dkk (1994) cahaya ini terpancar karena oksidasi zat non protein 

(luciferin) dengan bantuan enzim (luciferase). Secara sederhana reaksinya 

dapat dituliskan sebagai berikut: 

 
Luciferin  + O2                                   Oxyluciferin  + air + cahaya 
                              Luciferase 

 
Umumnya dinoflagellata bereproduksi secara aseksual dengan melalui 

pembelahan sel, meskipun ada beberap individu bereproduksi secara seksual 

seperti Ceratium dan Glenodinium. 

       
 Ceratium  Perinidinium    Dinophysis    Gonyaulax 

 

Gambar 5. Beberapa genera dinoflagellata 

 

C. Coccolithophor (Kelas Haptophyceae) 
 
 Coccolithophor adalah alga yang memiliki flagel ganda (biflagel) dan 

bersel tunggal yang diselimuti oleh lapisan yang disebut Coccolith.  Ukuran 

fitoplankton ini 5-50 µm.  Plankton ini melimpah pada daerah tropik dan 

subtropik, perairan laut terbuka, tetapi kadang-kadang juga berkembangbiak di 

perairan pantai. Ada beberapa spesies yang hidup di daerah dingin seperti 

Pontosphaera huxleyi dan Syracosphaera spp. 
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D. Alga Biru-Hijau /Blue-green algae (Kelas Cyanophyceae) 

 
Blue-green alga (BGA) ini umumnya ditemui pada perairan dangkal, pantai-

pantai tropis, tetapi dalam densitas yang rendah.  Terkadang  terjadi blooming  

alga ini pada daerah payau dan habitat pantai. 

Kandungan klorofil a pada BGA berisi phycobilin dan carotenoid yang 

menentukan variasi warna pada beberapa spesies.  Pigmen phycocyanin 

menyebabkan warna biru-hijau pada beberap individu kelompok ini.  Salah satu 

jenis alga dari kelompok ini adalah Trichodesmium erythraeum yang 

keberadaannya memberi pewarnaan Laut Merah (Gambar 6). 

 

                   

 

  

 

 Gambar 6.    Bentuk mikroskopis dan Blooming Trichodesmium erythtraeum 

 

Ukuran BGA berkisar dari  < 1 µm untuk yang bersel tunggal sampai lebih 

dari 100 µm untuk tipe filamen.  Cyanophyceae pelagis mencakup spesies dari 

Haliarachne, Katagnymene, Oscillatoria dan Trichodesmium.  Spesies bentik 

sering berad pada lapisan dasar dekat substrat dan terapung kepermukaan oleh 

pergerakan air pasang.  

Chorella salin   Emiliania huxleyi        Chrysophyceae          Sargassum                   
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2.1.2. Zooplankton   
 

 Zooplankton merupakan plankton hewani yang terhanyut secara pasif 

karena terbatasnya kempuan bergerak.  Beberapa contoh jenis zooplankton 

dapat dilihat pada Gambar 7. Berbeda dengan fitoplankton , zooplankton hampir 

meliputi seluruh filum hewan mulai dari protozoa (hewan bersel tunggal) sampai 

filum Chordata (hewan bertulang belakang).  Para ahli kelautan juga 

mengklasifikasikan zooplankton sesuai ukuran dan lamanya hidup sebagai 

plankton. 

 

 Gambar 7.  Beberapa jenis zooplankton, disusun berdasarkan ukuran  
                              dan kemampuan pergerakan 
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 Ada tiga katagori ukuran zooplankton yang dikenal dengan 

mikrozooplankton, mesozooplankton, dan makrozooplankton.  Mikrozooplankton 

meliputi zooplankton yang dapat melewati plankton net dengan mata 202 µm 

dan mesozooplankton adalah yang tersangkut sedangkan makrozooplankton 

dapat ditangkap dengan plankto net dengan lebar mata 505µm. 

 Berdasarkan sikulus hidupnya zooplankton ada yang selamanya sebagai 

plankton (holoplankton) dan ada yang sebagian hidupnya (pada awal hidupnya) 

saja sebagai plankton (meroplankton). Organisme meroplankton terutama terdiri 

dari larva planktonik dan bentik invertebrata, bentik chordata dan nekton 

(ichtyoplankton). Kelompok holoplankton yang dominan antara lain copepoda, 

cladosera dan rotifera. Beberapa genera dari copepoda menempati perairan 

pantai seperti Acartia, Eurytemora, Pseudodiaptomus dan Tortanus. Spesies 

copepoda umumnya mendominasi fauna holoplanktonik.  Copepoda calanoid 

melebihi jumlah cyclopoid dan harpacticoid pada ekosistem estuaria. Cyclopoid 

umumnya litoral dan bentik tetapi beberapa merupakan spesies planktonik. 

 Secara taksonomi zooplankton laut meliputi beberapa filum hewan yaitu : 
 

A. Filum Protozoa 
Kelas Mastigophora (Flagellata) 
 Subkelas Zoomastigophorea 

           Ordo  Choanoflagellida            
 

Kelas Sarcodinea 
 Subkelas Rhizopoda 

           Ordo  Foraminifera 
 

 Subkelas Actinopoda 
           Ordo  Radiolaria 

 
 
 
: Diaphanoeca, Monosiga,Stephanoeca 
 
 
 
:Globigerina, Globorotalia. 
 
 
:Acanthometron, Aulosphaera 
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Kelas Cilliata 

 Ordo  Holotricha 
            Ordo  Spirotrica 
 
B. Filum Cnidaria 

Kelas Hydrozoa 
 Ordo  Hydroida 
           Ordo  Limomedusae 
           Ordo  Trachylina           
           Ordo  Siphonophora        
 

Kelas Scypozoa 
 Ordo  Stauromedusae 
           Ordo  Cubomedusae 
           Ordo Coronatae 
           Ordo Semaeostomeae 
           Ordo  Lobata  
           Ordo Cestida 

Kelas Atentaculata 
           Ordo  Beroida       
C. Filum Nemertinea 

Kelas Enopla 
 Subkelas Zoomastigophorea 

           Ordo Hoplonemertinea 
D. Filum Ascelminthes 

Kelas Rotatoria 
 Ordo  Monogononta 
E. Filum Molusca 

Kelas Gastrophoda 
 Subkelas Prosobranchia 

           Ordo  Mesograstropoda          
 Subkelas Ophistobranchia 

           Ordo  Thecosomata 
 
           Ordo Gymnosomata 
            Ordo Nudibranchia 
 
F. Filum Annelida 

Kelas Polychaeta 
 Ordo  Errantia 
 
G. Filum Arthropoda 

Kelas Crutacea 

 
 
: Mesodinium 
: Condonella, Favella, Parafavella, 
Tintinnus 
 
 
:Leuckartiara, Sarsia, obelia 
:Craspedacusta, 
:Aglantha, Geryonia, Rhopalonema 
: Abyla, Mugiaea,Agalma,Physalia, Porpita, 
   Valella 
 
: Halyclists 
: Carybdea, Tamoya 
: Atolla, Atrella 
: Aurellia, Dactylometra 
: Bolinopsis, leucothea, Mneiopsis 
: Cestum 
 
: Beroe 
 
 
 
:Nectonemertes, Pelagonemertes 
 
 
: Brachionus, Keratella, Nothloca 
 
 
 
:Atlanta, Carinaria,Hydrobia, Janthina 
 
:Cavolina, Clio, Creseis, Spiratella 
(limacina) 
: Clione, Pneumoderma 
: Glaucus 
 
 
: Aliciopa, Lepidametria,Poeobius,Sagitella, 
Tomopteris, Vanadis 
 
 
 



  21  

 Subkelas Branchiopoda 
           Ordo  Cladocera 

 Subkelas Ostracoda 
           Ordo  Myodocopida           
 

 Subkelas Copepoda 
           Ordo  Calanoida 
 
 
 
 
            Ordo Cyclopoida 
            Ordo Harpaticoida 
 
            Ordo Monstrilloida 

  Subkelas Malacostraca 
            Ordo  Mysidacea 
 
            Ordo Cumacea 
            Ordo Amphiphoda 
 
            Ordo Euphausiacea 
 
            Ordo Decapoda 
 
 
H. Filum Chaetognata 

Kelas Sagittoidea 
  
I. Filum Echinodermata 

Kelas Holothuroide 
 

J. Filum Chordata 
Kelas Appendiculata 
 Ordo Appendicularia 
Kelas Thaliacea 
     Ordo  Pyrosomata 

           Ordo Cyclomyaria 
           Ordo Desmomyaria 

: Evadne, Penilia, Podon 
 
: Archiconchoecia, Conchoecia, 
 Gygantocypris 
 
: Acartia, calanus, Candacia, Centropages, 
Eucalanus, Euchaeta, Eurythemora, 
Haloptilus, Metridia, Paracalanus, 
Pseudocalanus, Scolecithric, Sinocalanus, 
Temora, Undinula. 
 
: Corycaeus, Oithona, Oncaea, Sapphirina 
: Diosuccus, Euterpina,  Harpacticus, 
 Microsetella, Tigriopus, Tisbe 
:Monstrilla 
 
: Archiomysis, Holmesiella, Lophogaster,  
  Mysis, Neomysis, Siriella 
: Dimophostylis 
: Cyphocaris, Hyperia, Parathemisto,  
  Phronima, Themisto, Vibilia 
: Euphausia, Meganyctiphanes 
  Nematocelis, Thysanopoda 
:Bentheogenema, Gennadas, Acetes, 
 Lucifer, Sergestes, sergia, Achanthephyra,  
Hymenodora 
 
: Eukhronia, Krohnitta, Pterosagitta, Sagitta 
 
 
: Enypniaster, Pelagothuria 
 
 
 
: Fritillaria, Oikopleura 
 
: Pyrosoma 
: Doliolum 
: Salpa, Thalia, Thetys 
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2.2. Distribusi Spasial dan Temporal 
 
2.2.1. Ditribusi Horizontal 

  
 Distribusi fitoplankton secara horizontal lebih banyak dipengaruhi faktor 

fisik berupa pergerakan masa air. Oleh karena itu pengelompokan (pathciness) 

plankton lebih banyak terjadi pada daerah neritik terutama yang dipengaruhi 

estuaria dibandingkan dengan oseanik.   Faktor-faktor fisik yang menyebabkan 

distribusi fitoplankton yang tidak merata antara lain arus pasang surut, 

morfogeografi setempat, dan proses fisik dari lepas pantai berupa arus yang 

membawa masa air kepantai akibat adanya hembusan angin.  Selain itu 

ketersediaan nutrien pada setiap perairan yang berbeda menyebabkan 

perbedaan kelimpahan fitoplankton pada daerah-daerah tersebut.(Gambar 8). 

Pada daerah dimana terjadi up welling atau turbulensi, kelimpahan plankton 

juga  lebih besar dibanding daerah lain yang tidak ada. 

 

Gambar 8.  Salah satu citra satelit yang menggambarkan distribusi fitoplankton   
                    di laut (Sumber: www.cnrsfr/presse/communique/564.htm ) 
 



  23  

      2.2.2. Distribusi Vertikal 
 
 Distribusi vertikal plankton sangat berhubungan dengan faktor-faktor 

yang mempengaruhi produktivitasnya, selain kemampuan pergerakan atau 

faktor lingkungan yang mendukung plankton mampu bermigrasi secara vertikal.  

Menurut Seele dan Yentch (1960) dalam Parsons dkk (1984), distribusi 

fitoplankton di laut secara umum menunjukkan densitas maksimum dekat 

lapisan permukaan (lapisan fotik)  dan pada waktu lain berada dibawahnya.  Hal 

ini menunjukan bahwa distribusi vertikal sangat berhubungan dengan dimensi 

waktu (temporal). Selain faktor cahaya, suhu juga  sangat mendukung 

pergerakannya secara vertikal.  Hal ini sangat berhubungan dengan densitas air 

laut yang mampu menahan plankton untuk tidak tenggelam.  Perpindahan 

secara vertikal ini juga dipengaruhi oleh kemampuannya bergerak atau lebih 

tepat mengadakan adaptasi fisiologis sehingga terus melayang pada kolom air.  

Perpaduan kondisi fisika air dan mekanisme mengapung menyebabkan 

plankton mampu bermigrasi secara vertikal sehingga distribusinya berbeda 

secara vertikal dari waktu ke waktu.   

 Menurut Nybakken (1988) ada beberapa mekanisme mengapung yang 

dilakukan plankton untuk dapat mempertahankan diri tetap melayang dalam 

kolom air yaitu antara lain: 

 Mengubah komposisi cairan-cairan  tubuh sehingga densitasnya menjadi 

lebih kecil dibandingkan densitas air laut.  Mekanisme ini biasa dilakukan 

oleh Noctiluca dengan memasukkan  amonium klorida (NH4Cl) kedalam 

cairan tubuhnya. 
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 Membentuk pelampung berisi gas, sehingga densitasnya menjadi lebih 

kecil dari densitas air.  Contoh untuk jenis ini adalah ubur ubur 

 Menghasilkan cairan yang densitasnya lebih rendah dari air laut. Cairan 

tersebut biasanya berupa minyak dan lemak.  Mekanisme ini banyak 

dilakukan oleh diatom maupun zoolankton dari jenis copepoda 

 Memperbesar hambatan permukaan.  Mekanisme ini dilakukan dengan 

mengubah bentuk tubuh atau membentu semacam tonjolan/duri pada 

permukaan tubuhnya. 

 

2.2.3. Distribusi harian dan musiman 
 
 Distribusi plankton dari waktu ke waktu lebih banyak ditentukan oleh 

pengaruh lingkungan.  Distribusi temporal banyak dipengaruhi oleh pergerakan 

matahari atau dengan kata lain cahaya sangat mendominasi pola distribusinya.  

Distribusi harian plankton, terutama pada daerah tropis, mengikuti perubahan 

intensitas cahaya sebagai akibat pergerakan semu matahari.  Pada pagi hari 

dimana intensitas cahaya masih rendah dan suhu permukaan air masih relatif 

dingin plankton berada tidak jauh dengan permukan. Pada siang hari plankton 

berada cukup jauh dari pemukaan karena ’menghindari’ cahaya yang telalu 

kuat.  Pada sore hingga malam hari plankton begerak mendekati bahkan berada 

pada daerah permukaan (Gross,1990)(Gambar. 9). 
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                         Gambar 9.  Pola pergerakan harian plankton 
 

Seperti dijelaskan tentang migrasi vertikal, setidaknya ada dua teori yang 

dapat menjelaskan mengapa plankton dapat bergerak secara vertikal.     

Pertama plankton terangkat oleh mekanisme pergerakan air yang disebabkan 

oleh perbedaan densitas.  Pada siang hari dimana air pada lapisan yang lebih 

dalam memiliki suhu yang relatif dingin dibandingkan pada daerah lebih atas. 

Dalam kondisi demikian maka plankton akan terapung diatas lapisan tersebut.  

Pada malam hari lapisan bagian atas mulai mendingin sehingga plankton 

terangkat pada lapisan tersebut karena densitas plankton  yang lebih rendah 

dari densitas air.  Alasan kedua adalah karena adanya mekanisme pergerakan 

yang dilakukan oleh plankton. 

Dengan pola migrasi tersebut maka plankton baik fitoplankton maupun 

zooplankton akan terdistribusi secara tidak merata di perairan.   Pola distribusi 
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fitoplankton dan zooplankton baik siang maupun malam di daerah tropis 

Samudera Pasifik digambarkan oleh Longhurst dan Pauly  (1987)(Gambar 9). 

 

 
 

Gambar 9. Pola distribusi organisme laut di Samudera Pasifik  
                  pada siang dan malam hari 
 
Distribusi secara musiman pada beberapa  daerah tropis pada bujur yang 

berbeda menunjukkan bahwa produksi fitoplankton berlansung periodik dari 

waktu ke waktu (Gambar 10). 
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Gambar 10.  Produktivitas fitoplankton musiman pada daerah tropis 
 
 
2.3   Reproduksi dan Siklus Hidup Plankton 

 
Menurut Kennish (1990) dan Nybakken (1988) sebagian besar diatom 

melakukan reproduksi melalui pembelahan sel vegetatif.  Hasil pembelahan sel 

menjadi dua bagian yaitu bagian atas (epiteka) dan bagian bawah (hipoteka).  

Selanjunya masing-masing belahan akan membentuk pasangannya yang baru 

berupa pasangan penutupnya.  Bagian epiteka akan membuat hipoteka dan 

bagian hipoteka akan membuat epiteka.  Pembuatan bagian-bagian tersebut 

disekresi atau diperoleh dari sel masing-masing sehingga semakin lama 

semakin kecil ukuran selnya.  Dengan demikian ukuran individu-individu dari 

spesies yang sama tetapi dari generasi yang berlainan akan berbeda.  

Reproduksi aseksual seperti ini menghasilkan sejumlah ukuran yang bervariasi 
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dari suatu populasi diatom pada suatu spesies.  Ukuran terkecil dapat mencapai 

30 kali lebih kecil dari ukuran terbesarnya (Kennish, 1990).  Tetapi proses 

pengurangan ukuran ini terbatas sampai suatu generasi tertentu.  Apabila 

generasi itu telah tercapai diatom akan meninggalkan kedua katupnya dan 

terbentuklah apa yang disebut auxospore (Gambar 11) 

 

 
         Gambar 11.  Proses pengecilan ukuran diatom dan pembentukan   
                              Auxospore (sumber: Nybakken, 1988)  
 
Proses seperti diatas digambarkan pula oleh Parsons dkk(1984) 

menyatakan bahwa reproduksi seksual dan pembentukan spora mungkin juga 

terjadi pada diatom(Gambar 12).  Dari gambar tersebut terlihat pengurangan 

ukuran sel selama pembelahan aseksual (1 s.d 2), reproduksi seksual dengan 

susunan gamet-gamet berflagel (2 s.d. 3), pembentukan auxospore (4).  

Pembentukan spora non aktif (resting spore) mungkin juga terjadi (5) secara 

langsung dari sel vegetatif.   
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Reproduksi diantara zooplankton crustacea pada umumnya unisexual 

melibatkan baik hewan jantan maupun betina, meskipun terjadi partenogenesis 

diantara Cladocera dan Ostracoda. Menurut Parsons(1984) siklus hidup 

copepoda Calanus dari telur hingga dewasa melewati 6 fase naupli dan 6 fase 

copepodit (Gambar 13).  Perubahan bentuk pada beberapa fase naupli pertama 

terjadi kira-kira beberapa hari dan mungkin tidak makan.  Enam pase kopepodit 

dapat diselesaikan kurang dari 30 hari (bergantung suplai makan dan 

temperatur) dan beberapa generasi dari spesies yang sma mungkin terjadi 

dalam tahun yang sama (yang disebut siklus hidup ephemeral).  Laju 

penggandaan sel diatom berlangsung sekitar 0.5 sampai 6 sel/hari. 

 
Gambar 12.  Siklus hidup diatom laut, Chaetoceros didymum 
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Gambar 13.  Garis besar siklus hidup copepoda (Sumber : Nybakken, 1988) 
 

2.4   Produktivitas Plankton 
 

Pada tiap tingkat tropik ada produksi. Pada tingkat tropik terbawah 

dimana terjadi proses fotosintesis oleh organisme autotrop di hasilkan produksi 

primer.  Sedangkan seluruh produksi pada tingkat konsumer merupkan produksi 

sekunder (Odum, 1983). 

Odum (1983), mendefinisikan produktivitas primer suatu sistem ekologi 

sebagai laju penyimpanan energi radiasi melalui aktivitas fotosintesis dari 

produser atau organisme (terutama tumbuhan hijau) dalam bentuk bahan 

organik yang dapat digunakan sebagai bahan pakan. Untuk menghasilkan 

produksi primer, produser melakukan fotosintesis dengan bantuan cahaya 

matahari yang ditangkap oleh pigmen-pigmen fotosintesis.  
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Fotosintesis adalah proses fisiologis dasar yang penting bagi nutrisi 

tanaman. Persamaan umum proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan 

hijau adalah sbb: 

 6CO2 + 6 H2O                       C6H12O6 + 6 O2     

Persamaan ini menunjukkan bahwa proses tersebut adalah sebuah reaksi 

reduksi-oksidasi. CO2 direduksi dan H2O dioksidasi (Forti,    1969;  Valiela , 

1984). 

 Apabila produksi sekunder adalah produksi yang dihasilkan pada tingkat 

konsumer, maka produktivitas sekunder sebenarnya meliputi banyak organisme 

pada tingkat konsumer  seperti herbivora dan karnivora.  Akan tetapi biasanya 

produktivitas sekunder dihitung berdasarkan produksi konsumer primer dalam 

hal ini zooplankton. Produksi dari populasi hewan mengacu pada pembentukan 

biomassa baru dalam periode waktu tertentu.  Ada dua pendekatan yang telah 

diterapkan dalam studi produksi yaitu metode dinamika populasi dan metode 

pengaturan energi (energy budget).  Pendekatan dinamika populasi 

terkonsentrasi pada pertumbuhan biomassa sedangkan pendekatan energy 

budget mengukur komponen-komponen konsumsi, respirasi dan ekresi.  

     Ada permasalahan dalam menentukan produktivitas sekunder antara lain, 

perbedaan ukuran pada tiap individu menyebabkan jumlah individu/satuan 

volume berbeda antara satu jenis dengan jenis yang lain atau dalam jenis yang 

sama pada tahap siklus hidup yang berbeda.  Sebagai contoh pada jenis 

calanus yang siklus hidupnya melewati 6 fase nauplii dan 6 fase kopepodite 
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dengan masing-masing berbeda ukuran maka jumlah individu per satuan 

volume dari tiap fase akan berbeda.  Oleh karena itu diperlukan ada perbedaan 

dalam penghitungan untuk masing masing jenis zooplankton (Lewis,Jr. 1985) 

 

III.  PERANAN PLANKTON DALAM EKOSISTEM LAUT 
 

 
Pada ekosistem laut setidaknya ada tiga komponen organisme yang hidup 

dildalamnya bila diklasifikasikan berdasarkan kemampuan pergerakannya yaitu  

organisme planktonik, organisme nektonik dan organisme bentik.  Organisme 

planktonik meliputi organisme yang memiliki pergerakan lemah dan tidak 

mampu mempertahankan posisinya dari pergerakan arus air.   Termasuk 

didalamnya adalah plankton baik yang bersifat nabati (fitoplankton) maupun 

hewani (zooplankton). 

Organisme nektonik adalah organisme yang memiliki pergerakan yang kuat 

dan mampu mempertahankan posisinya dari pengaruh arus.  Kemampuan 

pergerakan ini merupakan ciri khas organisme jenis ini sehingga organisme ini 

dapat memperoleh makanannya dengan memangsa, menghindari pemangsaan, 

serta menghindari kondisi lingkungan yang tidak cocok bagi kehidupannya.   

Organisme nektonik sebagian besar terdiri dari ikan, reptil, dan invertebrate 

cepalopoda. Sedangkan organisme bentik adalah organisme dengan 

pergerakan yang sangat terbatas dan oleh karena itu organisme ini banyak 

terdapat pada daerah bentik (dasar perairan). Organisme bentik umumnya dari 

jenis organisme yang hidup menancap, membuat lubang (burrowing) atau 
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merayap didasar perairan.   Beberapa contoh organisme menancap misalnya 

lamun, karang,  teritip, tiram dan remis.  Contoh organisme pembuat lubang  

antara lain cacing, kima, kerang, dan keong. Beberapa jenis crustacean seperti 

udang dan kepiting merupakan organisme yang hidup merayap. 

Pada ekosistem perairan organisme utama yang mampu memanfaatkan 

energi cahaya adalah tumbuhan hijau terutama fitoplankton. Fitoplankton 

merupakan organisme autotrop yaitu organisme yang mampu  menghasilkan 

bahan organik dari bahan anorganik melalui proses fotosintesis dengan bantuan 

cahaya. Sebagai organissme autotrop fitoplankton berperan sebagai produser 

primer yang mampu mentransfer energi cahaya menjadi energi kimia berupa 

bahan organik pada selnya yang dapat dimanfaatkan oleh organisme lain pada 

tingkat tropis diatasnya.  Fitoplankton merupakan produser terbesar pada 

ekosistem laut.  Pada ekosistem akuatik sebagian besar produktivitas primer 

dilakukan oleh fitoplankton (Parsons dkk, 1984). Steeman-Nielsen (1975) 

menyatakan bahwa kurang lebih 95% produksi primer di laut berasal dari 

fitoplankton. 

 

 

 

 

 

Gambar 14.  Piramida makanan yang menunjukkan tingkat tropis  
                      produser dan konsumer 
 

Tingkat Tropik 1 

Tingkat Tropik 2 

Tingkat Tropik 3 

Konsumer Primer 

Konsumer  Sekunder 

Produser Primer 
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Sebagai produser primer, fitoplankton menduduki tingkatan terbawah 

pada piramida makanan (Gambar 14), artinya fitoplanktonlah yang mendukung 

seluruh kehidupan di laut.  Dengan kata lain fitoplankton menduduki tropik level 

paling randah dan berperan mentranfer energi matahari dan mendistribusikan 

energi tersebut pada organisme laut melaui rantai makanan.  Apabila dilihat 

bentuk piramida  makanan maka bisa diartikan bahwa semakin ke atas ukuran 

individu bertambah sedangkan jumlah individu menurun.  Sebaliknya jumlah 

fitoplankton jauh lebih besar dibanding zooplankton dan ikan tetapi ukurannya 

jauh lebih kecil. 

Bahan organic hasil proses fotosintesis dapat dimanfaatkan oleh 

zooplankton yang menduduki tropic level kedua pada piramida makanan.  Pada 

tingkat tropik ini zooplankton berperan sebagai organisme herbivora atau 

konsumer primer.  Sebagian besar zooplankton memakan fitoplankton atau 

detritus dan memiliki eran penting dalam dalam rantai makanan pada ekosistem 

perairan.  Beberapa spesies memperoleh makanan melalui uptake langsung 

dari bahan organik yang terlarut.  Zooplankton pada dasarnya mengumpulkan 

makanan melalui mekanisme feelter feeding atau raptorial feedeng.  

Zooplankton filter feeder menyaring seluruh makanan yang melewati ’mulutnya’ 

sedangkan pada raptorial feeder sebagian makanannya dikeluarkan kembali.   

Proses saling memangsa antar satu dengan yang lainnya disebut rantai 

makanan (food chain) sedangkan rangkaian rantai makanan disebut jaring 

makanan (food web).  Pada rantai makanan maupun pada jaring makanan 

fitoplankton menempati tempat yang terendah sebagai produser primer.  Rantai 
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makanan grazing  di laut dimulai dari fitoplankton sebagai produser dan 

zooplankton sebagai konsumer (grazer). Apabila terjadi kematian baik 

fitoplankton maupun zooplankton maka akan menjadi mata rantai pertama 

dalam rantai makan detritus (detritus food chain). Kedua rantai makanan 

tersebut menjadi siklus dasar dalam produksi di laut . 

  

 

IV. KESIMPULAN 

1. Hampir seluruh produksi primer di laut (95%) berasal dari 

fitoplankton. 

2. Fitoplankton merupakan organisme flora yang mampu menangkap 

energi matahari dan memanfaatkan nutrien yang tersedia untuk 

dirubahnya menjadi sumber energi bagi kehidupan di laut. 

3. Plankton memiliki peran besar dalam proses produksi di laut 

sebagai mata rantai pertama dalam rantai makanan (food chain) di 

laut. 

4. Melalui rantai makanan grazing, zooplankton merupakan mata 

rantai penyambung siklus makanan bagi kehidupan di laut. 
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V. KESIMPULAN 
 
1.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faktor-faktor yang mempengaruhi Produktivitas Primer 
 
 Faktor penentu besarnya produktivitas primer terdiri dari faktor fisika, kimia, dan 

biologi.  Cukup banyak faktor-faktor fisika yang mempengaruhi kelimpahan 

fitoplankton seperti  suhu, pergerakan air dan cahaya,  akan tetapi  faktor fisika utama 

yang menentukan produktivitas primer adalah cahaya.  Suhu merupakan faktor turunan 

dari keberadaan cahaya.  Faktor kimia utama adalah ketersediaan nutrien atau zat 

anorganik.   Sebagai organisme autotrop maka fitoplankton mendapatkan sumber 

energinya dari bahan anorganik yang akan dirubah menjadi bahan organik melalui 

proses fotosintesis dengan bantuan cahaya.  Faktor biologi yang mempengaruhi 

kelimpahan fitoplankton adalah terjadinya proses grazing oleh zooplankton.  Proses 

grazing akan mengurangi jumlah fitoplankton.  Akan tetapi proses ini berlangsung 

secara siklik karena pengurangan jumlah fitoplankton akan membatasi pula jumlah 

zooplankton  Pada saat jumlah fitoplankton meningkat akan diikuti oleh jumlah 
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zooplankton yang meningkat pula setelah tenggang waktu tertentu (delay period), 

demikian pula penurunannya (Gambar 12). 
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