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Segala puji bagi Allah SWT yang atas rahmat dan karuniaNya tulisan ini dapat 

penulis susun.  Suatu keunikan yang ada di laut dimana tumbuhan dan hewan karang 

bersimbiosis saling menguntungkan untuk menciptakan bentuk terumbu yang kokoh.  

Pada tulisan ini, penulis berusaha mengungkapkan peran zooxantellae yang merupakan 

tumbuhan dan bersimbiosis dengan coral untuk menghasilkan konstruksi terumbu karang.  

 Penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan 

sebagai sumber informasi maupun referensi dalam kajian-kajian ilmiah. Akhirnya 

penulis memohon maaf apabila ada kajian dan penyajian yang kurang baik dalam tulisan 

ini dan untuk itu penulis membuka diri untuk menerima saran dan kritik konstruktif bagi 

perbaikan tulisan ini.  
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I.  PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang  
 

 Pada konverensi perubahan iklim PBB (United Nations on Climate Change 

Converence/UNCCC) di Nusa Dua Bali yang berlangsung tanggal 3-14 Desember 2007, 

Pemerintah Indonesia mengajukan suatu inisiatif berupa Coral Triangle Inisiative (CTI) 

yang memunculkan peran terumbu karang bagi penyerapan emisi gas karbon.  Segitiga 

terumbu karang tersebut meliputi beberapa wilayah negara yaitu Pilipina, Malaysia, 

Indonesia, Papua Nugini dan kepulauan Solomon.  Terumbu karang yang merupakan 

organisme simbion dapat berperan sebagai penyerap karbon (carbon sink) yang ada di 

atmosfir.  Potensi terumbu karang Indonesia dianggap sangat berperan  dalam penurunan 

jumlah karbon yang merupakan sumber gas rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan 

global. Peranan alga zooxanthella dalam tubuh coral dapat memanfaatkan atau menyerap 

karbon sebagai sumber energi dalam proses fotosintesis.  Proses fotosisntensis yang 

terjadi pada simbiosis coral-alga dapat memicu terjadinya poses kalsifikasi yang 

menjadikan hewan karang dapat membuat terumbu. Terumbu karang inilah yang 

merupakan habitat bagi banyak biota laut. 

 Wilayah Indonesia memiliki perairan pantai sepanjang 81.000 km.  Perairan ini 

sebagian besar merupakan perairan dangkal yang sangat potensial bagi berkembangnya 

ekosistem terumbu karang. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 75.000 km2  atau 

seperdelapan dari luas terumbu karang dunia.   Terumbu karang merupakan ekosistem 

yang khas di daerah tropis. Menurut Nybakken (1988), perairan pantai yang dangkal 

didominasi oleh terumbu karang yang merupakan ciri khas daerah tropis.  



                                                                                                                                                                                                                  4 

 Keanekaragaman terumbu karang memiiki potensi yang besar baik secara 

ekonomis maupun ekologis.  Ekosistem terumbu karang dihuni oleh beranekaragam biota  

baik hewan maupun tumbuhan laut.  Keanekaragaman terumbu karang dengan warna-

warni dari berbagai jenis karang merupakan objek yang menarik yang dapat 

dimanfaatkan sebagai daerah wisata.  Terumbu karang merupakan habitat bagi berbagai 

jenis ikan dan tumbuhan karang.  Peran ekologis yang dimainkan terumbu karang adalah 

sebagai daerah penyedia makanan, daerah asuhan, daerah pertumbuhan dan daerah 

perlindungan bagi biota-biota yang berasosiasi dengan terumbu karang serta sebagai 

penyerap gas carbon.  Peran ekologis terumbu karang yang sedang menjadi sorotan 

adalah berfungsinya terumbu karang sebagai carbon sink atau penyerap karbon yang 

dapat memperkecil gas rumah kaca (Green House Gas/GSG).  Karbon dituding sebagai 

gas utama yang dapat merusak lapisan ozon yang dapat berakibat pada terjadinya 

pemanasan global (global warming) dan perubahan iklim global (Global Climate 

Change). Terumbu karang dengan keunikan simbiosisnya yaitu antara hewan karang 

dengan flora zooxantella mampu menyerap karbon untuk proses fotosintesis dengan 

menghasilkan oksigen.  Penyerapan karbon tersebut dapat mengurangi jumlah karbon 

yang ada diatmosfir.   Ekosistem terumbu karang juga merupakan ekosistem pantai 

dengan produktivitas yang tinggi sehingga menjadi habitat yang ideal bagi jenis-jenis 

biota ikan karang.  

 

1.2.  Tujuan 

Tulisan ini bertujuan mengetahui proses penyediaan energi karbon oleh zooxanthella 

dalam simbiosis coral-algae. 
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1.3. Metode 

Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah pengkajian pustaka 

analisis yang dapat menguraikan proses terjadinya suplai energi karbon bagi terumbu 

karang. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1. Keanekaragaman Spesies Terumbu Karang  
 

Sebagian besar terumbu karang masuk dalam kelas Anthozoa (Gambar 1).  

Hanya dua familinya yang berkaitan dengan kelas lain dari coelenterata-

Hydrozoa:Milleporidae dan Stylasteridae.  Kelas Anthozoa meliputi dua subkelas 

Hexacoralia (atau Zoantharia) dan Octocorallia, yang berbeda asalnya, demikian pula 

dalam morfologi dan fisiologinya.  Fungsi bangunan terumbu sebagian besar dibentuk 

oleh karang pembangun terumbu (hermatypic), yang membentuk endapan kapur 

(aragonit) massif.  Kelompok karang hermatypic   diwakili sebagian besar oleh ordo 

Scleractinia (Subklas Hexacorallia).  Dua spesies dalam kelompok ini termasuk dalam 

ordo Octocorallia (Tubipora musica dan Heliopora coerulea), dan beberapa spesies 

kedalam kelas Hydrozoa (hydrocoral Millepora sp. dan Stylaster roseus).  Karang 

hermatypik mengandung alga simbion zooxanthellae yang sangat mempercepat proses 

calsifikasi, dengan demikian memungkinkan karang inangnya membangun koloni massif.  

Hexacoral dari ordo-ordo  lain dari subklas Hexacorallia: Corallimorpharia, 

Anthipatharia, dan Ceriantharia, termasuk beberapa spesies dari ordo zoanthidea seperti 

sebagian besar octocoral dari subklas octocorallia, menjadi hewan-hewan yang berkoloni, 

juga memproduksi skeleton keras atau ellemen keras dari skeleton yang lembutnya dari 
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materi cacareus dan dengan demikian berperan dalam memproduksi materi kapur remah.  

Menurut Anonimus (2003a) ada 12 family dan 47 genera  karang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Karang dalam system phylum Coelenterata; taxa hermatypic karang  
                  pembangun terumbu ditempatkan di dalam kotak garis putus-putus. 

 

Menurut Ongkosongo (1988) terdapat enam bentuk pertumbuhan karang batu 

yaitu (1) Tipe bercabang (branching), (2) tipe padat (massive), (3)tipe kerak 

(encrusting), tipe meja (tabulate), (5) tipe daun (foliose), dan (6) tipe jamur 

(mushroom). 

 Sesuai dengan fungsinya dalam bangunan karang (hermatypik-

ahermatypik) dan, kepemilikannya atas alga simbion (symbiotic-asymbiotic), kerang 

dapat dibagi lagi dalam kelompok berikut: (Sorokin, 1993) 

Phylum 
Coelenterata 

Klas Anthozoa 

Subklas Octocorallia 

Klas Hydrozoa 

Ordo  
Alcyonacea 

Subklas 
Hexacorallia 

Ordo 
Pennatulacea 

Ordo 
Gorgonace
a 

Ordo 
Stylasterina 

Ordo 
Scleractinia 

Ordo 
Stolonifera 

Ordo 
Heliopora 

Ordo 
Zoantharia 

Ordo 
Coralli-
morpharia 
 

Ordo 
Antiphataria 

Ordo 
Ceriantharia 

Ordo 
Actiniaria 
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1. Hermatype-symbiont.  Kelompok ini  meliputi sebagian besar karang scleractinia 

pembangun terumbu. 

2. Hermatype-asymbiont.  Karang-karang yang tumbuh lambat ini dapat 

membangun  skeleton kapur massif tanpa pertolongan zooxanthellae, dimana 

mereka dapat hidup pada lingkungan gelap, dalam gua, terowongan, dan bagian 

yang dalam dari kontinental slope.  Diantara mereka adalah scleractinia 

asymbiotic  Tubastrea dan Dendrophyllia, dan hydrocoral Stylaster rosacea. 

3. Ahermatype-symbionts.  Diantara Scleractinian ada yang termasuk dalam 

kelompok fungiid kecil ini, seperti  Heteropsammia dan Diaseris, dan juga karang 

Leptoseris (family Agaricidae), yang ada sebagai polyp tunggal atau sebagai 

koloni kecil, dan karenanya tidak dapat dimasukkan dalam pembangun terumbu.  

Kelompok ini juga hampir seluruhnya merupakan octocoral-alcyonaceans 

dangorgonacean yang memiliki alga simbion tetapi tidak membangun koloni 

kapur massif.  

4. Ahermatypes-asymbionts.  Untuk kelompok ini ada diantara beberapa spesies 

scleractinia dari genera Dendrophylla dan Tubastrea yang memiliki polyp kecil.  

Termasuk juga hexacoral dari ordo Antipatharia dan Corallimorpharia, dan 

asymbiotic octocoral. 

     Sebagian besar karang pembangun terumbu (hermatypic)  adalah bersimbiosis. 

Oleh karena itu pada literature istilah hermatypic diterima sebagi sinonim dari 

symbiotic.  Kadang-kadang tidak tepat benar, karena ada satu kelompok symbiotic 

tetapi merupakan karang ahermatypic.  Akan tetapi sudah lazim menggunakan istilah-

istilah ini sebagai sinonimnya.    
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2.2.Karang Scleractinian     

Polyp karang scleractinia berisi kantong tertutup yang sederhana yang dibuat dari 

dua lapisan sel yang terpisah oleh selembar jaringan penghubung (messoglea).  Lapisan 

luar dari sel (epidermis/ektodermis) merupakan (1) penghubung dengan air laut sekitar 

(dalam hal ini disebut oral atau epidermis bebas) atau (2) terletak berseberangan dengan 

skeleton pembuat kapur (disebut calsicoblastic epidermis) (Anonimus, 2003 a;  

Anonimus 2003 b) 

Kantung tertutup terlipat untuk membentuk sebuah  mulut, paring dan usus 

sederhana (nama terakhir dari filum Cnidaria adalah Coelenterata yang berati usus yang 

tertutup).  Usus sederhana memiliki beberapa lipatan internal yang menolong dalam 

pencernaan melalui penambahan luas permukaan.  Permukaan ini juga merupakan tempat 

organ reproduksi (dalam mesenteria).  Lapisan dalam dari sel (gastrodermis/endodermis) 

berflagel dan menghubungkan dengan system sirkulasi gastrovaskular internal dari 

hewan.  Sirkulasi ini menghubungkan polip coral yang berdekatan dan menjadikan 

adanya tingkat ketergantungan antar polip dalam suatu koloni.   

Alga simbion Dinoflagellata (zooxanthella) ditempatkan dalam gastrodermis dan 

dalam vakuola sel khusus (simbiosome vacuoles).  Skema bentuk karang dan letak 

zooxanthella dapat dilihat pada gambar 2.  
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Gambar 2.. Skema bentuk polyp coral dan letak zooxanthellae. (Sumber :Muller-Parker   

                   dan D’Ellia, 1997 dan Anonimus, 2003a). 

 

 

2.3.Zooxanthellae 

Zooxanthellae (Yunani : Alga hewan kuning cokat) adalah sebuah istilah yang 

merujuk pada sekelompok dinoflagellata yang berasal dari perubahan evolusi yang 

berbeda   yang terjadi dalam simbiosis dengan invertebrata laut. Dinoflagellata adalah 

organisme aneh dan kelompok organisme yang menakjubkan: beberapa anggotanya 
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adalah autothrophik (memperoleh sumber energi dari cahaya matahari dan membentuk 

karbon organic melalui proses fotosintesis. Sementara yang lainnya adalah organisme 

heterotrop yang mendapatkan sumber energi dari bahan organic melalui pemangsaan 

terhadap organisme lain (Anonimus, 2003 a; Barnes, 1987). Diyakini bahwa seluruh 

zooxanthella memiliki spesies yang sama, Symbiodinium microadriaticum (Rowan dan 

Powers, 1991).  Namun akhir-akhir ini zooxanthella berbagai macam coral telah  

ditemukan  tidak kurang dari 10 taxa alga (Anonimus, 2003 b), sedangkan  menurut 

Anonimus (2003 a) setidaknya 17 taxa alga. 

Dinoflagellata fotosintetik memiliki  pigmen unik (diadinoxanthin, peridinin) dan 

enzim fotosintetik.  Dinoflagellata yang hidup bebas dapat terjadi dalam fase Coccoid 

yang nonmotil dan tidak memiliki flagel atau sebagai dinomastigote yaitu fase dimana 

memiliki dua flagel dan memiliki sifat berenang . 

 
2.4.Simbiosis Coral-Algae 

 
Simbiosis mutualisme yang unik antara karang (coral) hermatipik (scleractinian) 

dengan zooxanthella merupakan tenaga penggerak dibelakang keberadaan, pertumbuhan 

dan produktivitas terumbu karang (coral reef) (Levinton, 1995). Zooxanthella 

memberikan makanan bagi coral yang dibentuk melalui proses fotosintesis, sebaliknya 

coral memberikan perlindungan  dan akses terhadap cahaya kepada zooxanthella.  

Terumbu karang  adalah simbiosis yang paling menonjol.  Simbiosis ini melibatkan 

dua jenis organisme yang sangat berbeda yang telah terpisah selama sejarah evolusinya.  

Karang sebagai “inang” adalah sebuah hewan invertebrata dalam filum Cnidaria 

(Coelenterata).  Simbion terumbu karang adalah alga fotosintetik dinoflagellata yang 

tinggal dalam jaringan endodermis dalam sel-sel hewan inang. Dengan demikian 
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simbiosis berlangsung sangat erat (endosymbiosis intraseluler). Zooxanthella 

terkonsentrasi dalam sel gastrodermal polip dan tentakel (Levinton, 1995)  Karang 

scleractinian (stony coral) merupakan pembangun terumbu yang dominan   di laut tropis 

yang dangkal.  Berbagai bukti (molekuler, isotop, ekologi) menunjukkan bahwa coral 

scleractinian telah membentuk simbiosis dengan alga sangat lama yang tampak dalam 

catatan fosilnya.   

             Selain zooxanthella yang bersimbiosis dengan karang terdapat jenis-jenis 

algae lain yang berasosiasi dengan ekosistem terumbu karang yang juga potensial sebagai 

penyerap karbon.  Jenis algae yang berasosiasi dengan terumbu karang sangat banyak 

jumlahnya.  Di Indonesia timur tercatat sebanyak 765 spesies rumput laut yang terdiri 

dari 179 spesies algae hijau, 134 spesies algae coklat dan 452 spesies alga merah (Nontji, 

1987).  Untuk jenis moluska disebutkan oleh Wells (2002) bahwa diperairan terumbu 

karang Raja Ampat Papua ditemukan sejumlah 699 spesies moluska. Jumlah spesies 

sponge yang ada di perairan Indonesia disebutkan oleh Tanaka et al (2002) dalam Dahuri 

(2003) sebanyak 700 spesies.  Jumlah ini lebih rendah dari yang dikemukakan oleh 

Romimohtarto dan Juwana (2001), Van Soest (1989) dan Moosa (1999) yang 

menyebutkan jumlah 850 spesies sponge.  Tomascik dkk (1997) menyebutkan jumlah 

spesies sponge sebanyak 3000 spesies berdasarkan ekspedisi Siboga dan 1500 spesies 

hasil ekspedisi Snellius II. 

2.5. Produktivitas Ekosistem Terumbu Karang 
 

Simbiosis mutualisme yang unik antara karang (coral) hermatipik 

(scleractinian) dengan zooxanthella merupakan tenaga penggerak dibelakang keberadaan, 

pertumbuhan dan produktivitas terumbu karang (coral reef) (Levinton, 1995). 
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Zooxanthella memberikan makanan bagi coral yang dibentuk melalui proses fotosintesis, 

sebaliknya coral memberikan perlindungan  dan akses terhadap cahaya kepada 

zooxanthella. 

Selama fotosisntesis berlangsung, zooxanthella memfiksasi sejumlah besar 

karbon yang dilewatkan pada polip inangnya.  Karbon ini sebagian besar dalam bentuk 

gliserol termasuk didalamnya glukosa dan alanin.  Produk kimia ini digunakan oleh polyp 

untuk menjalankan fungsi metaboliknya atau sebagai pembangun blok-blok dalam 

rangkaian protein, lemak dan karbohidrat.  Zooxanthella juga meningkatkan kemampuan 

coral dalam menghasilkan kalsium karbonat (Lalli dan Parsons, 1995).   

Fiksasi karbon (produktivitas Primer) pada terumbu karang menempatkan 

ekosistem ini sebagai ekosistem paling produktif (reef flats menghasilkan sekitar 3.5 

kgC/m2/tahun, dibandingkan dengan seagrass beds dan hutan hujan tropis 2 

kgC/m2/tahun dan hutan gugur di daerah temperate 1 kgC/m2/tahun)(Anonimus,  

2003 a) 

Menurut Dahuri (2003) produktivitas primer bersih terumbu karang berkisar 

antara 300 – 5000 g C/cm2/tahun.  Menurut Gordon dan Kelly (1962) dalam 

Supriharyono (2000) di  perairan tepi Hawaii pernah diketemukan produktivitas 

ekosistem terumbu karang mencapai 11. 680 g C/cm2/tahun.  
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
3.1.Nutrisi Terumbu Karang 

 
Karang memiliki dua cara medapatkan makanan yaitu menerima pemindahan 

(translocated) produk fotosintesis dari zooxanthella dan  menangkap zooplankton dengan 

polypnya (Muller-Parker dan D’Ellia, 1997),dan sebagian besar coral makan pada malam 

hari (Barnes, 1987). 

 Terumbu karang (coral reef) adalah gambaran terbaik dalam cara adaptasi 

polytrophic, yang berarti dapat memperoleh energi dari bermacam-macam sumber .  Data 

jumlah energi yang dapatkan coral secara autotropik dan heterotropik tidak pasti/tidak 

jelas. Tetapi diduga bahwa bagian energi keseluruhan yang dihasilkan dari fotosisntesis  

berkisar dari lebih dari 95% dalam coral-coral autotropik sampai sekitar 50% dalam 

spesies heterotropik. (Barnes dan Hughes, 1997). Hampir 95% karbon organic yang 

dibentuk oleh zooxanthella  yang dipindahkan kedalam coral inang dalam bentuk gliserol 

(Anominus, 2003 a),  Energi yang coral inang peroleh melalui proses metabolisme 

gliserol ini dilengkapi oleh pemangsaan organisme heterotropik yang ada disekitarnya. 

Coral dapat menangkap makanan melalui phagotrophy (tentakel yang menangkap 

makanan yang lewat dan memasukkannya dalam mulut dimana makanan itu dicerna), dan 

melalui cilliary feeding (pengeluaran lapisan mucus yang menjebak partikel organik kecil 

yang dihembuskan ke mulut oleh rambut-rambut kecil yang disebut cilia).  Coral 

mungkin mungkin juga mengambil bahan organic terlarut dari air laut untuk digunakan 

sebagai energi dasar. Sebaliknya zooxanthella menerima nutrien organic penting dari 

coral inang yang dilewatkan ke zooxanthella sebagai produk kotoran hewan (Gambar 3)  

Beberapa nutrien anorganik juga diperoleh dari air laut. 
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Gambar 3. Pola aliran nutrisi pada simbiosis mutualistik coral-algae ( Sumber :  

                   Muller-Parker dan D’Ellia, 1997). 

 

Selama fotosisntesis berlangsung, zooxanthella memfiksasi sejumlah besar karbon 

yang dilewatkan pada polip inangnya.  Karbon ini sebagian besar dalam bentuk gliserol 

termasuk didalamnya glukosa dan alanin.  Produk kimia ini digunakan oleh polyp untuk 

menjalankan fungsi metaboliknya atau sebagai pembangun blok-blok dalam rangkaian 

protein, lemak dan karbohidrat.  Zooxanthella juga meningkatkan kemampuan coral 

dalam menghasilkan kalsium karbonat (Lalli dan Parsons, 1995).   

Fiksasi karbon (produktivitas Primer) pada terumbu karang menempatkan 

ekosistem ini sebagai ekosistem paling produktif (reef flats menghasilkan sekitar 3.5 

kgC/m2/tahun, dibandingkan dengan seagrass beds dan hutan hujan tropis 2 

kgC/m2/tahun dan hutan gugur didaerah temperate 1 kgC/m2/tahun)(Anonimus, 2003 a) 

Sangat ketatnya siklus nutrien dalam simbiosis terumbu karang menjelaskan mengapa 

mereka sangat mampu beradaptasi terhadap lingkungan dengan nutrisi yang rendah.  

Mereka berkompetisi dengan kehidupan bentik dalam memperoleh ruang pada terumbu 
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(dimana terumbu karang sendiri secara aktif membangun seperti berkompetisi satu 

dengan yang lain).  Penambahan jumlah nutrien pada lingkungan terumbu dapat memiliki 

pengaruh yang merusak yang mempengaruhi terumbu karang. 

Tingkat kebutuhan coral pada makanan heterotropik sebagai tambahan  karbon 

yang dipindahkan dari simbion bergantung pada bagaimana simbion-simbion secara aktif 

berfotosintesis.  Jika fotosintesis  (P) oleh zooxantella melebihi kebutuhan untuk respirasi 

(R) baik oleh coral inang maupun zooxanthella (Jika P : R > 1) maka coral autotropik 

penuh dan tidak membutuhkan makanan tambahan.  Ketika fotosintesis menurun  

(P:R<1) coral membutuhkan tambahan sumber makanan.  Hasilnya coral pada perairan 

dalam membutuhkan makan lebih dibandingkan pada air dangkal (Muller-Parker dan 

D’Elia, 1997; Anonimus, 2003a).   

Leletkin (2003), menyatakan bahwa hasil sumbangan energi dalam simbiosis 

coral-zooxantellae terdiri dari produksi autotrop dari zooxanthellae dan heterotrop dari 

suatu polyp.  Pengurangannya berupa ekskresi, respirasi, perkembangan dan 

pertumbuhan baik pada hewan maupun algae.  

 

3.2.Reproduksi dan Proses Pemindahan Zooxanthellae 
 

Terumbu karang Scleractinian berepreproduksi secara seksual dan aseksual. 

Reproduksi aseksual yang umum terjadi pada karang adalah melalui fragmentasi dan 

budding (Anonimus, 2003 a), tetapi menurut Anonimus (2003 b),budding hanya 

merupakan penambahan ukuran koloni coral. Pada proses fragmentasi  bagian yang patah 

dari coral yang menempel pada substrat yang cocok dapat tumbuh dan menghasilkan 

suatu koloni baru. Tipe reproduksi seperti ini umumnya terjadi pada karang bercabang 

(branching coral) seperti Acropora cervicornis. Budding mungkin terjadi secara 
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intratentacular dimana pucuk (bud) baru terbentuk dari bagian mulut polyp lama seperti 

pada Diploria, atau secara extratentacular dimana polip baru dibentuk dari dasar polip 

lama.   Reproduksi aseksual,  (termasuk didalamnya fragmentasi koloni dan budding 

polyp baru) selalu melibatkan pemindahan alga simbion.  Dengan demikian, zooxanthella 

secara langsung terdapat dan mungkin sebagian atau seluruh bagiannya ditemukan dalam 

koloni induk.  

Beberapa spesies karang menghasilkan telur.   Dalam periode 24 jam, seluruh 

karang dalam satu spesies dan bahkan dalam satu genus mengeluarkan telurnya dan 

seprma pada waktu yang sama.  Ini terjadi pada spesies Montastraea dan pada genera lain 

seperti Montipora, Platygra, Favia dan Favites (Wallace, 1994 dalam Anonimus 2003, b) 

Telur yang dihasilkan oleh karang mungkin berisi zooxantellae dan mungkin juga 

tidak.  Jika berisi zooxanthella , kemudian (seperti pada reproduksi aseksual diatas) kita 

dapat menduga simbion-simbion yang ada secara genetic sama dengan yang ditemukan  

dalam koloni induk (simbiosis tertutup).  Metode pemindahan ini dikenal sebagai 

“pemindahan langsung”, “pemindahan maternal” atau “pemindahan vertical”.  

Zooxanthella diduga dipindahkan ke telur melalui perpanjangan sitoplasma dari coral  

induk. 

       Jika telur tidak berisi zooxanthella, kemudian telur yang dibuahi  ( suatu 

“zygote” yang membelah beberapa kali menjadi sebuah larva planula) harus 

mendapatkannya dari lingkungan.  Hal ini memberi bukti terbaik secara tidak langsung 

bahwa zooxanthella memiliki kebebasan hidup diluar inangnya.  Namun belum diketahui 

secara pasti bagaimana zooxanthellae yang hidup bebas ini diambil oleh telur.  Karena 

densitas zooxanthella dalam air tampak rendah, sifat kemotaksis mungkin berperan dalam 
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pergerakan zooxantella. Atau mungkin zooxanthella yang hidup bebas menuju dasar 

(bentik) dan mampu bergerak perlahan meuju tempat barunya.  Hal ini tidak diketahui 

dengan  pasti.  Tetapi dapat diduga bahwa simbiosis “terbuka”(pemindahan simbion 

secara “tidak langsung”, pemindahan “lingkungan” atau pemindahan “horizontal”) 

membuka kemungkinan untuk mendapatkan tipe-tipe  zooxanthella yang bukan 

didapatkan dari koloni induk. 

Suatu celah kritis dalam pengertian kita tentang asal-usul secara alami 

simbiosis karang-alga adalah pengabaian kita terhadap apakah koloni koral dewasa 

(sekedar untuk membedakan dari planula koral yang masih muda/baby) dapat 

memperoleh zooxanthella yang hidup bebas dari lingkungan.  Dapat diduga bahwa 

pemindahan populasi dari zooxanthella dalam coral inang  secara terus menerus ditukar 

dengan air laut sekitarnya. Fenomena coral bleaching atau pemutihan koral mungkin 

merupakan suatu mekanisme pemberian kesempatan bagi coral dewasa untuk menukar 

zooxanthella dengan yang ada dilingkungan (Muller-Parker dan D’Elia, 1997). Hal ini 

sesuai pendapat Buddemeier dan Fautin (1993) dalam Veron (1995) yang menduga 

bahwa bleaching lebih merupakan adaptasi dibanding sebagai bentuk penyakit. Pada 

kenyataanya, tampak bahwa bleaching adalah suatu proses yang kontinyu yang terjadi 

ketika ada tekanan tehadap lingkungan.  Tingkat pengusiran yang rendah dari simbion-

simbion mungkin terjadi  relatif teratur,memungkinakan pergantian terus-menerus 

populasi simbion dalam coral inang.  Coral bleaching adalah proses dimana koloni coral 

kehilangan pigmen-pigmen karena ‘lepasnya’ zooxanthellae yang hidup bersimbiosis 

dengan organisme inangnya (polyp coral), atau karena zooxanthella telah keluar dari 

polyp (Quod, 2003) 
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3.3. Peranan Zooxanthellae dalam Kalsifikasi 
 
 

Kalsifikasi adalah proses pembentukan kalsium karbonat oleh coral dan 

calcareous algae, yang bersumber dari kalsium yang ada pada air laut (Anonimus , 

2003b) 

Fotosintesis ,yang dilakukan alga autotrop, dan kalsifikasi berpasangan secara erat 

pada sebagian besar coral dan komunitas coral reef.  Hasil metabolisme yang dihasilkan 

dalam proses fotosisntesis berupa CO2, menjadi sumber karbon yang sangat penting 

dalam proses kalsifikasi.  

Zooxanthella mempercepat pembentukan skeletal dalam bangunan terumbu 

karang melalui sebuah fenomena yang disebut “light enhanced calcification”. 

Zooxanthella memiliki peran ganda dalam menjelaskan keberhasilan terumbukarang, 

pertama, melalui kontribusinya pada sumbangan energi bagi coral (coral’s energy 

budget) dan kedua, melalui percepatan laju kalsifikasi dan tentu saja laju 

pertumbuhannya dalam kompetisi dengan organisme bentik lain. 

Secara pasti bagaimana kalsifikasi dipercepat belum dimengerti sepenuhnya. 

Beberapa mekanisme yang mungkin antara lain: 

 

1. Tekanan kondisi fisikokimia yang mendukung kalsifikasi : 

 

            Ca2++ 2HCO3-     Ca(HCO3)2  CaCO3 + H2CO3 CaCO3 + H2O+CO2 

Hilangnya air dan karbon dioksida melalui fotosisntesis ( H2O + CO2 CH2O 

+O2) menekan persamaan diatas kearah kanan dan menghasilkan bentuk kalsium 

karbonat (CaCO3). 
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2. Kontribusi energi yang diperoleh dari pemecahan produk fotosintetik yang 

dipindahkan menjadi proses kalsifikasi.  

3. Fotosintesis meningkatkan pH (menjadi lebih basa) yang akan meningkatkan 

konsentrasi ion karbon yang ada. 

4. Fotosintesis menghilangkan/mengurangi  nutrien organic (seperti fosfat) yang 

menempati formasi kristal-kristal  aragonite (kalsium karbonat) 

Bentic algae juga secara aktif berpartisipsi dalam produktivitas primer di 

ekosistem terumbu karang.  Sekitar 5.5 Kg C/m2/tahun disumbangkan oleh alga bentik. 

Dengan demikian alga merupakan kontributor penting dalam kalsifikasi terumbu (Payri, 

2003) 

 
3.4.Peranan Nutrien dalam Simbiosis Coral-Algae 

Banyak energi yang dibutuhkan untuk  menghasilkan skeleton kalsium karbonat 

(struktur bagian luar yang keras dari terumbu) yang membentuk terumbu karang. 

Peraiaran terumbu memiliki nutrien yang sangat rendah, sehingga sebagian besar hewan 

karang tidak dapat menyaring cukup banyak makanan untuk mendapatkan energi ekstra 

yang dibutuhkan.  Untuk merubah kondisi defisiensi ini, coral hermatifik melindungi 

algae (zooxanthellae) dalam jaringannya. Sebaliknya algae mensuplai karbohidrat bagi 

coral sehingga coral memiliki cukup energi untuk membangun terumbu (Anonimus, 

2003c). 

    Pada studi klasik tentang terumbu karang selalu dihubungkan dengan 

perairan yang miskin hara.  Terumbu karang dapat hidup pada lingkungan demikian (laut 

yang setara dengan gurun pada ekosistem daratan) karena karang melindungi nitrogen 
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dengan memiliki laju katabolisme protein yang rendah, dan disamping pemecahan lemak 

dan karbohidrat dari alga simbiotiknya..  

  Bila benar bahwa karang sangat kompetitif dalam lingkungan miskin hara, 

ada sedikit bukti bahwa hara yang tinggi merusak bagi coral.  Fosfat,khususnya, dapat 

beraksi sebagai ‘racun kristal’ (‘crystal poisons’) yang menghalangi kalsifikasi, dan 

nutrien dapat menyebabkan perkembangbiakan zooxanthellae yang tidak terkontrol, 

kerusakan serius pengaruh dari nutrien yang tinggi dapat terjadi secara tidak langsung 

(Anonimus, 2003a).  Nutrien yang tinggi memicu pertumbuhan makroalga dan alga 

penempel dengan cepat yang menutupi dan tumbuh diatas coral. Apabila tidak dicek 

alga-alga ini mengganggu keseimbangan ekosistem yang didominasi coral dan 

menghasilkan suatu “phase shift” (tahap perubahan) dari suatu komunitas ke komunitas 

yang lain.  

 Terdapat beberapa fakta kerusakan terumbu karang akibat adanya 

penyuburan perairan karena masuknya buangan kotoran dan limbah pertanian dari 

daratan.  Dua contoh pengaruh eutrofikasi terhadap coral telah digambarkan di teluk 

Barbados dan Kaneohe Hawaii.  Di Barbados tekanan lingkungan merupakan kombinasi 

dari pengkayaan nutrien (nutrient enrichment), penambahan sedimen, saluran bawah 

tanah dan masuknya racun.  Di Teluk Kaneohe tekanan terjadi karena buangan limbah 

rumah tangga, sedimentasi dan runoff pertanian, ditambah dengan genangan air yang 

kadang-kadang mengikuti badai.  Di Barbados pengaruh eutrofikasi menyebabkan 

perubahan struktur komunitas terumbu dan berlimpahnya makrofita dan algae filamen, 

pengurangan pertumbuhan skeletal pada karang massif Montastrea annularis (Brown, 

1997). 
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IV. KESIMPULAN 

1. Simbiosis mutualisme yang unik antara karang (coral) hermatipik (scleractinian) 

dengan zooxanthella merupakan tenaga penggerak dibelakang keberadaan, 

pertumbuhan dan produktivitas terumbu karang (coral reef) 

2. Karang memiliki dua cara medapatkan makanan yaitu menerima pemindahan 

(translocated) produk fotosintesis dari zooxanthella dan  menangkap zooplankton 

dengan polypnya 
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