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PENGANTAR

Buku Pengantar Praktikum Taksonomi Avertebrata ini disusun terbatas hanya

untuk mahasiswa Prodi Biologi Jurusan Tadris Fakultas Tarbiyah Universitas Islam

Negeri Yogyakarta. Isi buku ini telah disesuaikan dengan jangkauan studi baik jumlah

maupun urutan kegiatan serta waktu yang tersedia sesuai dengan kurikulum. Praktikum

Taksonomi Avertebrata meliputi dua pokok kegiatan yaitu praktikum laboratorium dan

praktikum lapangan. Praktikum laboratorium terdiri dari 5 kali pertemuan sedang

praktikum lapangan apabila ditambah dengan introduksi kegiatan taksonomik  (cara

mengoleksi, fiksasi, pengawetan, penyusunan koleksi serta proses identifikasi specimen)

menyita 3 kali pertemuan, ditambah dengan waktu asistensi dan response (ujian

praktikum)  maka kegiatan praktikum taksonomi avertebrata memerlukan 10 kali

pertemuan. Dasar teritik yang tercantum dalam tiap bab hanya berisi pengetahuan dasar

yang sangat minimum sehingga untuk dapat memberikan pengetahuan yang lebih baik

mahasiswa harus membaca pokok-pokok pengetahuan teoritis dari referensi lain.

Buku Petunjuk Praktikum Taksonomi Avertebrata ini mungkin masih banyak

kekurangannya, untuk itu akan selalu dilakukan revisi dan perbaikan guna memenuhi

tuntutan kurikulum yang berlaku.

Yogyakarta, September 2004
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I. PROTOZOA

A. Dasar Teoritik

Anggauta dari filum ini hidup kosmopolit (ditemukan dalam tanah, air tawar,

air laut, seresah dan dalam organisme lain). Klasifikasi protozoa biasanya didasarkan

pada struktur dan alat gerak. Berdasar karakter tersebut Protozoa terdiri dari beberapa

kelas yaitu: Rhizopoda atau sarcodina, Ciliata atau Infusoria, Flagellata atau

Mastigophora dan Sporozoa

Organisme yang dikelompokan dalam filum protozoa memiliki ciri-ciri khusus antara

lain:

1. Mikroskopis, satu sel, beberapa species hidup berkoloni

2. Bentuk tubuh bulat, oval, memanjang atau bentuk lain, pada beberapa species

bentuk tubuhnya tidak tentu

3. Bergerak dengan flagell, cilia, pseudopodia atau dengan seluruh tubuhnya

4. Memiliki nucleus satu atau lebih, tidak memiliki organ atau jaringan

5. Beberapa species bercangkok dan sebagian mampu membentuk kista atau spora

untuk melindungi diri terhadap lingkungan yang ekstrem

6. Hidup bebas atau simbiotik

7. Cara pengambilan makanan secara holozoik, saprofitik, saprozoik dan holofitik

atau autotrof

8. Berkembang biak secara seksual dan aseksual. Perkembangbiakan secara seksual

melalui peleburan dua gamet atau konyugasi, perkembangbiakan aseksual dengan

cara pembelahan biner (binary fission), ganda (multiple fission), atau membentuk

tunas (budding)

Kelas Sarcodina

Semua anggautanya hidup parasit. Memiliki satu atau dua pseudopodia,

sebagian besar daur hidupnya amoeboid, reproduksi aseksual dengan cara membelah.

Reproduksi seksual dengan gamet-gamet berflagel ataupun amoeboid, tidak

membentuk spora dan tidak melakukan konyugasi. Kelas Sarcodina terdiri dari 5

ordo yaitu: Lobosa, Proteomyxa, Foraminifera, Heliozoa dan Radiolaria.
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Ordo Lobosa terdiri dari dua sub ordo yaitu Gymnamoeba contoh speciesnya

adalah Amoeba dubia, Amoeba proteus, Entamoeba histolytica dll. Sub ordo ke dua

adalah Thecamoeba, contoh Arcella dentalis, Difugia corona, Euglipha alveolata dll.

Ordo Proteomyxa, ciri ordo ini adalah  memiliki benang pada pseudopodianya,

contoh Pseudospera volvocalis (parasit pada volvox). Ordo Foraminifera, merupakan

protozoa bercangkok yang sebagian besar hidup di laut, kumpulan cangkoknya

membentuk endapan kapur yang tebal didasar laut, salah satu contoh species adalah

Globigerina ooze.  Ordo heliozoa, ciri khas ordo ini adalah tubuhnya terdiri dari dua

bagian atau lapisan yaitu lapisan cortex dan lapisan medulla yang berisi nucleus,

vakuola makanan dan organel lain. Heliozoa memiliki cangkok yang sederhana atau

complex. Contoh actinophrys sol dan Actinosphaerium eichhorni ditemukan hidup

dalam tumbuh-tumbuhan air tawar. Ordo Radiolaria: hidup di lauta, contoh

acanthometra sp.

Kelas Ciliata atau Infusoria

Kelas ini disebut juga infusoria karana organisme ini pertama kali ditemukan

pada saat seorang zoolog meneliti air tuangan dari jerami, sehingga disebut hewan

tuangan atau infusoria. Disamping itu kelas ini disebut juga Ciliata karena hampir

semua hewan yang masuk kelas ini memiliki alat gerak berupa silia. Contoh species

yang cukup terkenal adalah Paramecium caudatum

Kelas Flagellata atau Mastigophora

Kelas ini terdiri dari dua subkelas yaitu Phytomastigina dan Zoomastigina.

Sub kelas Phytomastigina terdiri dari beberapa ordo penting antara lain:

1. Ordo Chrysomonadiada

Memiliki 1 atau 2 kromatophora coklat dan mempunyai flagella yang satu pendek

dan yang satu panjang. Bentuk tubuh amoeboid contoh Dinobryon sertularia

2. Ordo Chryptomanadida

Contoh: Chilomonas paramaecium

3. Ordo Dinoflagellida

Contoh: Peridinium tabulatum, Noctiluca scintilan
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4. Ordo Phytomonadida

Contoh: Haematococcus lacustris, Volvox globator, Chlamidomonas sp

Sub kelas ke dua adalah Zoomastigina, terdiri dari beberapa ordo. Ordo-ordo

yang memiliki peran langsung dan penting antara alin adalah:

1. Ordo Protomonadida

Anggauta ordo ini umumnya mikroskopis berflagel dan sebagian besar hidup

parasit kecuali Oikomonas termo yang hidup bebas di air tawar atau permukaan

tanah. Beberapa genus yang hidup parasit antara lain adalah: Trypanosoma

(parasit pada Mamalia, Aves, reptilian, Amphibia, dan Pisces). Genus Leismania,

Chritidia (parasit pada arthropoda dan invertebrate lain), Herpetomonas,

Phytomonas

2. Ordo Polymastigida

Anggauta ordo ini memiliki 3 – 8 flagel, hidup pada alat pencernaan hewan atau

pada usus manusia. Contoh Giardia lambia (hidup pada usus manusia, anjing,

kucing atau pada kelinci). Tricomonas buccalis (pada mulut vertebrata),

Tricomonas vaginalis dll.

3. Ordo Hypermastidida

Anggauta dari ordo ini biasanya hidup dalam saluran pencernaan organisme

lainnya, misalnya Trichonympha campanula hidup dalam usus rayap. Protozoa ini

bersimbiose dengan hospesnya untuk memecah cellulose menjadi monosakarida.

Kelas Sporozoa

Semua anggautanya bersifat parasit. Tubuhnya sederhana berbentuk bulat

panjang dengan sebuah nucleus. Tidak mempunyai alat gerak dan vakuola kontraktil.

Beberapa species bergerak dengan mengubah bentuk sel, memperoleh makanan

dengan cara menyerap dari hospes secara saprozoik. Species yang paling banyak

dikenal adalah dari genus Plasmodium
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B. Tujuan

Mahasiswa dapat:

1. Mengenal obyek protozoa

2. Menempatkan obyek protozoa pada kedudukan taksonominya

3. Mengenal habitat protoza

C. Alat dan bahan

Mikroskop, gelas objek, gelas penutup, Botol jam, Aquadest, Rayap, Katak Hijau

D. Cara Kerja

a. Siapkan macam-macam air yang diduga mengandung protozoa dan catat data

kualitatif lingkungannya

b. Amati dibawah mikroskop sample tersebut di atas dan gambar protozoa yang

ditemukan dan beri keterangan

c. Ambil usus rayap dengan cara memecahkan perutnya dan isinya letakkan pada

gelas objek, encerkan dengan aquadest amati dengan mikroskop, catat dan gambar

organisme yang ditemukan

d. Masukkan ujung pipet halus dan kecil dalam anus katak hijau, ambil sedikit

cairan dalam anus, teteskan pada gelas objek dan amati dengan mikroskop

e. Buatlah sitematika dari setiap organisme yang ditemukan

E. Pustaka

Barnes, R.D. 1987. Invertebrate Zoology, 5th ed. Saunders College Publishing,
Philadephia: 10 – 57

Buchsbaum, R., Mildred, B., John and Vicki Pearse. 1987. Animals Without
Backbones, 3rd ed. The University of Chicago Press, Chicago and London: 21 –
68
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II. PORIFERA DAN COELENTERATA

A. Dasar Teoritik

1. Filum Porifera

Tubuh porifera masih diorganisasi pada tingkat seluler, artinya tersesun

atas sel-sel yang cenderung bekerja secra mandiri. Porifera dikenal juga sebagai

hewan berpori. Dibanding dengan protozoa maka susunan tubuh porifera lebih

komplek. Tubuh porifera tidak lagi terdiri atas satu sel malainkan telah tersusun

atas banyak sel. Berdasarkan sejarah embrionalnya dan ciri-ciri khusus yang

dimiliki oleh porifera beberapa ahli memasukan porifera ke dalam kelompok

parazoa atau hewan sampingan.

Sebagian besar porifera hidup di laut kecuali famili Spongillidae yang

hidup di air tawar. Secara umum porifera memiliki ciri-ciri khusus antara lain:

a. Tubuh memiliki banyak pori yang merupakan system saluran air yang

menghubungkan bagian luar dan bagian dalam tubuh

b. Tidak memiliki alat gerak

c. Sistem pencernaan berlangsung secara intraselular

d. Tubuh disokong oleh mesenchim dan spikula-spikula atau bahan serabut yang

tersusun dari bahan organic

e. Struktur tubuh dibagi atas tiga tipe yaitu ascon, sycon dan rhagon

f. Bersifat holozoik maupun saprozoik

g. Berkembang biak secara seksual dan aseksual

Klasifikasi filum ini berdasarkan bahan dasar pembentuk tubuhnya dan

tipe spikulanya.

a. Kelas Calcarea atau Calcispongi (spikula berkapur)

Hidup di laut (pantai yang dangkal), kerangka tubuh tersusun dari bahan kapur

(CaCO3). Contoh Leucosolenia, Scypha, Grantia

b. Kelas Hexactinelida atau Hyalospongiae

Hidup di laut yang dalam, tubuh tersusun dari bahan silikat, dan spikula tipe

hexaxon. Contoh: Eupletella, Hyalonema
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c. Kelas Demospongiae

Hidup di laut dan air tawar, kerangka tubuh ada yang tersusun dari bahan

silikat atau bahan sponging atau campuran silikat dan sponging, spikula tipe

tetra-axon atau tanpa spikula Contoh: Oscarella, Cliona, Spongilla dll

2. Filum Coelenterata

Coelenterata terdiri dari tiga kelas yaitu Hydrozoa, Scyphozoa (ubur-ubur),

dan Anthozoa (anemone dan coral). Semua ditandai adanya rongga gastrovascular

dan nematocyst. Bersifat diploblastis, memiliki tentakel-tentakel disekitar mulut

dan tanpa anus, system saluran pencernaan tidak sempurna dan merupakan system

gastrovascukar

1. Kelas Hydrozoa

Hidup di air tawar dengan menempel pada objek yang ada di dalam air

misalnya akar tumbuhan air, hidup soliter, tubuh berbentuk silindris yang

dapat dijulurkan dan dipendekan. Contoh: Hydra, Obelia, Hydractinia dll

2. Kelas Scyphozoa

Sesuai dengan namanya kelompok hewan ini memiliki tubuh yang berbentuk

seperti mangkok. Contoh Aurelia aurita

3. Kelas Anthozoa

Semua anggauta kelas ini hidup di laut, dari daerah intertidal sampai

kedalaman 6.000 meter terutama diperairan yang hangat. Hanya memiliki fase

polip karena fase medusanya telah tereduksi. Hidup menetap dan menempel

pada objek yang terdapat di dasar laut. Contoh: Tubipora, Gorgonia,

Cerianthus, Acropora, Fungia, Montipora dll

B. Tujuan

Mahasiswa dapat:

1. Mengenal obyek Porifera dan Coelenterata

2. Menempatkan obyek Porifera dan Coelenterata pada kedudukan taksonominya

C. Alat dan bahan

Mikroskop, gelas objek, gelas penutup, loupe, larutan HCl, Hydra, Koral, Spongin,

spikula dan objek Porifera dan Coelenterata yang lain
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D. Cara Kerja

1. Pengamatan Hydra

a. Cara mencari Hydra di alam

Carilah ekosistem perairan yang jernih, menggenang atau sedikit mengalir

yang ditumbuhi enceng gondok atau tumbuhan lain dan tidak banyak ikan.

Ambil akar enceng gondok atau tumbuhan air yang lain dari beberapa tempat,

kemudian masukkan dalam botol jam atau wadah lain yang tidak tembus

cahaya, tutup dan berilah sedikit celah yang terbuka. Diamkan selama

semalam, dan amati bagian akar yang dekat dengan lubang, biasanya hydra

akan menempel pada akar yang ada di dekat lubang cahaya masuk. Ciri-ciri

hydra warna hijau transparan, bagian ujung berlengan, ukuran antara 0,3 – 1,0

cm. Ambilah hydra dengan pipet, letakan pada gelas obyek cembung dan

amati dengan mikroskop.

b. Gambar struktur morfologis hydra dan beri keterangan bagian-bagiannya

c. Buatlah klasifikasi taksonominya

2. Pengamatan spikula

a. ambil sedikit rangka tubuh Porifera letakkan pada gelas objek dan tetesi

dengan HCl

b. Amati dengan mikroskop, gambar macam-macam spikula yang teramati.

c. Berdasarkan spikula tersebut, tentukan kedudukan taksonominya

3. Pengamatan Sponge

a. Ambil sedikit sponge, cuci dengan air bersih, tipiskan hingga satu lapis

b. Letakkan pada gelas obyek, beri sedikit air dan amati dengan mikroskop

c. Tetesi dengan eosin dan biarkan mongering, gambarlah obyek yang di amati

d. Ambil sponge, tetesi dengan HCl, amati apa yang terjadi.

4. Pengamatan Koral

Gambar dan sebutkan tipe koral yang tersedia, tentukan klasifikasinya dalam

kekududkan taksonominya

E. Pustaka

Meglitsch, P.A. 1972. Invertebrate Zoology, 2nd ed. Oxford University Press, New
York: 89 - 152
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III. ECHINODERMATA

A. Dasar Teoritik

Umumnya filum Echinodermata ditempatkan pada akhir deretan filum dalam

invertebrate karena tidak nampak memiliki hubungan kekerabatan dengan

invertebrate lainnya. Hal ini merupakan salah satu alas an bahwa Echinodermata lebih

dekat pada vertebrata dari pada invertebrate.  Echinodermata menurut beberapa ahli

dibagi menjadi 5 kelas yaitu: Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea, Crinoidea dan

Holothuroidea.

1. Asteroidea (Bintang laut)

Tubuh berbentuk bintang dengan 5 lengan, permukaan tubuh bagian dorsal

atau aboral terdapat duri-duri dengan berbagai ukuran. Mulut terdapat dibagian

sentral permukaan oral dikelilingi oleh peristom, anus kecil pada bagian aboral.

Ambulakral membentuk lekuk yang mencolok didukung dengan podia atau kaki

tabung. Pedicelariae kecil seperti duri yang dapat digerakan. Fungsi pedicelariae

adalah untuk melindungi insang dermal, mencegah serpihan-serpihan dan

organisme kecil agar tidak tertimbun di permukaan tubuh dan juga untuk

menangkap makanan. Penyokong tubuh tersusun dari lembaran kapur atau

ossiculus yang terikat oleh musculus atau jaringan ikat. Contoh species yang

paling banyak dikenal adalah Pentaceros sp, astropecten sp, Archaster sp dll

2. Ophiuroidea (Bintang Mengular)

Hidu di laut yang berkarang, tubuh berbentuk seperti bola cakram kecil

dengan 5 lengan bulat panjang yang dapat digerakkan.  Duri-diri jumlahnya

sangat banyak dan hanya terdapat dibagian tubuh lateral. Dalam lengan terdapat

saluran coelom kecil, batang syaraf, pembuluh darah dan cabang-cabang system

vascular. Pada lengan juga terdapat kaki ambulakral yang sering disebut sebagai

tentakel yang dilengkapi dengan alat hisap atau ampullae, alat sensoris dan juga

membantu pernafasan yang memungkinkan makanan dapt masuk dalam mulut.

Semua alat digestoria dan alat reproduksi terdapat di dalam cakram. Mulut

terdapat dipusat tubuh, dikelilingi oleh 5 lempeng kapur yang berfungsi sebagai

rahang. Tidak memiliki anus, sisa makanan dikeluarkan melewati mulut.
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Makanan Ophiuroidea adalah crustaae, mollusca, hewan lain baik yang

hidup maupun yang sudah mati. Sebaliknya organisme ini juga banyak dimakan

oleh ikan. Lengannya dapat diputuskan sebagai umpan agar tubuh utamanya

selamat yang kemudian lengan yang putus akan terbentuk kembali. Contoh

species kelas ini antara lain adalah Ophiotrix, Ophioderma, Ophiura,

Ophioglypha dll

3. Echinoidea

Meliputi sea urchins, sand dollar, dan semacamnya yang berbentuk

cakram ataupun bundar, tidak berlengan, tubuh berduri panjang yang dapat

digerakan, alur ambulakral tertutup, kaki tabung berpenghisap, dan pedicellareae

kompleks. Beberapa jenis Echinoidea memiliki kelenjar racun. Anus terdapat di

pusat tubuh pada permukaan aboral terletak diantara lempengan kapur yang besar

yang memiliki 2, 4 atau 5 lubang genetal. Mulut terletak di daerah oral dikelilingi

oleh 5 buah gigi yang kuat dan tajam. Contoh species antara lain adalah Arbacia

punctulata, Echinocardium cordatum, Strongylocentrotus sp dll

4. Holothuroidea (mentimun laut atau teripang)

Tubuh bulat memanjang dengan garis oral ke aboral sebagai sumbu, tidak

berlengan, biasanya tidak memiliki madreporit eksternal, bagian kaki tabung

termodifikasi menjadi tentakel oral berjumlah 10 – 30 tentakel yang dapat

dijulurkan dan ditarik. Pada bagian ventral tubuh terdapat 3 daerah kaki

ambulakral yang dilengkapi dengan alat penghisap yanga berfungsi untuk

bergerak. Contoh species holothuroidea antara lain adalah Curcumaria frondosa.

B. Tujuan

Mahasiswa dapat:

1. Mengenal obyek Echinodermata

2. mengenal ciri morfologi Echinodermata

3. Menempatkan obyek Echinodermata pada kedudukan taksonominya

C. Alat dan bahan

Loupe, bak paraffin, specimen Echinodermata
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D. Cara Kerja

1. Amati dengan loupe struktur morfologis Landak laut, Mentimun laut, Bintang laut

dan Bintang mengular

2. Gambarlah tiap-tiap specimen tersebut di atas dan beri keterangan dan buatlah

klasifikasi taksonominya

E. Pustaka

Barnes, R.D. 1987. Invertebrate Zoology, 5th ed. Saunders College Publishing,
Philadephia: 773 - 834

Meglitsch, P.A. 1972. Invertebrate Zoology, 2nd ed. Oxford University Press, New
York: 699 - 751
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IV. VERMES

A. Dasar Teoritik

1. Filum Platyhelminthes (Cacing pipih)

Anggauta dari filum ini meliputi 10.000 – 15.000 species dan berdasarkan sifat-

sifat khusus hewan dewasanya filum Platyhelminthes dibagi menjadi 3 kelas

yaitu: Tubellaria, Trematoda dan Cestoda.

1. Kelas Turbellaria

Hampir semua anggautanya hidup bebas, hanya beberapa yang hidup

parasit ataupun ektokomensalis. Tubuh tidak bersegmen, bagian luar tertutup

oleh epidermis yang bersintium, sebagian dilengkapi dengan bulu getar.

Turbellaria tergolong predator dan pemakan bangkai atau kotoran

dengan lubang mulut di partengahan tubuh bagian ventral. Bergerak dengan

bulu getar yang menutupi tubuhnya. Bersifat hermaprodit, berkembang biak

secara sexual dan asexual. Memiliki alat indra yang berupa bintik mata, dan

indera aurikel yang terdapat dibagian kepala. Bintik mata berupa titik hitam,

masing-masing dilengkapi dengan sel-sel pigmen yang tersusun dalam bentuk

mangkok yang dilengkapi dengan sel-sel syaraf sensoris yang sangat sensitive

terhadap sinar. Contoh species Turbellaria antara lain adalah Planaria sp,

Dugesia sp dll

2. Kelas Trematoda

Kelas Trematoda saat ini dikenal kurang lebih 8.000 jenis, mirip

dengan Turbellaria tetapi tidak memiliki bulu getar, dan mulut terletak pada

bagian anterior tubuh dan biasanya dilengkapi dengan alat penghisap (sucker).

Organ ini terdapat dibagian ventral dan berfungsi sebagai alat untuk

menempel pada hospes. Ada tidaknya sucker di bagian oral dan/ atau ventral

tubuhnya menjadi salah satu dasar pembagian kelas ini ke dalam beberapa

ordo. Contoh species trematoda yang cukup representative sebagai wakil kelas

ini adalah Fasciola hepatica atau cacing hati. Cacing dewasa hidup parasit

dalam empedu biri-biri, babi, sapi  dan kadang ditemukan juga pada manusia.
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3. Kelas Cestoda

Tubuh anggauta kelas Cestoda berlapis kutikula, mirip dengan

Trematoda namun Cestoda belum memiliki saluran pencernaan dan semua

hidup endoparasit. Bagian anterior tubuhnya berstruktur khas yang disebut

scolex. Kelas Cestoda terdiri dari 2 su kelas yaitu Cestodaria dan Eucestoda.

Sub kelas cestodaria memiliki ciri-ciri tubuh tidak bersegmen, tidak ada

scolex contoh Amphilina yang hidup dalam coelom ikan.

Sub kelas Eucestoda, tubuh panjang seperti pita dengan 4 – 4.000

proglotid, scolex dengan sucker. Sub kelas ini terdiri dari 9 ordo, dan salah

satu ordo yang memiliki anggauta cukup dikenal adalah ordo Taenidae dengan

species Taenia saginata dengan hospes perantara Sapi dan Taenia solium

dengan hospes perantara Babi, species ini tersebar diseluruh dunia

2. Filum Nemathelminthes

Tubuh Nemthelminthes bulat panjang dengan permukaan tubuh halus dan

mengkilat, hidup di air tawar, air asin, pada manusia maupun pada hewan dan

tumbuh-tumbuhan. Ciri khusus filum ini antara lain tubuh tidak beruas-ruas,

triploblastis, bilateral simetris, tubuh panjang silindris, tidak besilia dan dioceus.

Filum ini terdiri dari 2 kelas yaitu Nematoda dan Acanthocephala. Nematoda

memiliki usus tetapi belum memiliki proboscis, sedangkan Acanthocephala belum

memilki usus tetapi mempunyai proboscis yang berduri.

1. Kelas Nematoda

Kelas ini dibagi menjadi 2 sub kelas yaitu Eunematoda dan Gordiacea.

Sub kelas Eunematoda terdiri dari 5 ordo yaitu Ascaroidea, Strongyloidea,

Filaroidea, Dioctophymoide dan Trichinelloidea.

Ordo Ascaroidea terdiri dari setidaknya 4 familia:

 Familia Ascaridae; termasuk famili ini adalah Ascaris lumbricoides

 Familia Heterakidae; anggautanya hidup parasit pada burung dan

mamalia, contoh Heterakis gallinae (hidup parasit pada burung liar)

 Familia Oxyuridae; species yang cukup dikenal adalah Enterobius

vermicularis yang hidup parasit terutama pada anak-anak
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 Familia Rhabditidae; ada yang hidup bebas dan ada yang parasit. Contoh

yang hidup parasit adalah Strongyloides stercoralis

Ordo Strongyloidea, terdiri dari beberapa familia diantaranya yang

perlu dikenal dan penting antara lain adalah familia Ancylostomidae; contoh

Ancylostomum duodenale yang hidup pada usus manusia.

Ordo Filaroidea; ordo ini memrlukan hospes intermedier yaitu nyamuk

Culex. Contoh yang terkenal yaitu Wucheria branrofti. Species ini dikenal

sebagai penyebab penyakit kaki gajah.

OrdoTrichinelloidea; dari ordo ini yang terkenal adalah Trichinella

spiralis yang dapat menyebabkan penyakit trichinosis pada manusia, babi dan

tikus. Cacing masuk dalam tubuh manusia karena makan daging babi yang

kurang masak yang mengandung larva cacing tersebut.

2. Kelas Acanthocephala

Cacing kelas ini hidup dalam usus vertebrata dan biasanya melekat pada

dinding usus dengan proboscis dengan kait duri. Hospes perantara crustacean

dan insecta. Contoh species: Neoechinorhynchus emydis

3. Filum Annelida

Cacing yang termasuk dalam filum ini memiliki ciri-ciri antara lain:

 Dinding tubuh, rongga tubuh dan saluran makanan merupakan coelom yang

sebenarnya

 Tubuh beruas-ruas yang sering disebut metameri atau somit atau gelang

 Pada bagian anterior memiliki prostomium

 Tubuh dilapisi oleh kutikula

 Pada rongga tubuh terdapat sekat chitin yang disebut septum

Filum Annelida terdiri dari 3 kelas yaitu Chaetopoda, Archiannelida dan

Hirudinae

1. Kelas Chaetopoda

Hidup di air laut, air tawar atau dalam tanah yang basah. Ruas-ruas tubuhnya

nampak sangat jelas sehingga mudah dilihat. Kelas ini dibagi menjadi 2 ordo

yaitu ordo Polychaeta dan Oligochaeta. Contoh species yang termasuk ordo
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Polychaeta adalah Nereis virens, sedangkan contoh Oligochaeta adalah

Lumbricus terrestris.

2. Kelas Archiannelida

Semua anggautanya hidup di laut, tidak memiliki setae maupun parapoda.

Contoh: Pollygordius appendiculatus

3. Kelas Hirudinae

Tubuh pipih dorso-ventral, tidak mempunyai prostomium, biasanya segmen

tubuh berjumlah 32, memiliki alat penghisap dan pada akhir posterior

tubauhnya tidak bersetae. Sebagai contoh: Hirudo medicinalis

B. Tujuan

Mahasiswa dapat:

1. Mengenal obyek vermes

2. Mengenal ciri morfologi vermes

3. Menempatkan obyek vermes pada kedudukan taksonominya

C. Alat dan bahan

Loupe, bak paraffin, jarum preparat, objek studi yang terdiri dari Planaria, Ascaris

lumbricoides, Lumbricus terrestris, Nereis virens, Hirudo medicinalis, Fasciola

hepatica, Taenia sp

D. Cara Kerja

1. Amati dengan loupe struktur morfologis dari Planaria, Ascaris lumbricoides,

Lumbricus terrestris, Nereis virens, Hirudo medicinalis, Fasciola hepatica,

Taenia sp

2. Gambarlah tiap-tiap specimen tersebut di atas dan beri keterangan dan buatlah

klasifikasi taksonominya

Pustaka

Gosner, K.L. 1971. Guide to Identification of Marine and estuarine Invertebrates. A
Wiley-Intercience Publication, New York: 166 – 173

Maskuri, J. 1984. Sistematik Hewan (Invertebrata dan Vertebrata). Sinar Wijaya,
Surabaya: 94 -123

Meglitsch, P.A. 1972. Invertebrate Zoology, 2nd ed. Oxford University Press, New
York: 367 - 425
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V. MOLLUSCA

A. Dasar teoritik

Tubuh simetri bilateral, lunak dan tidak bersegmen. Kebanyakan anggautanya

memiliki cangkang yang terbuat dari zat kapur dengan bentuk beragam. Cangkang

dapat terdapat di luar atau di dalam tubuh. Cangkang dalam umumnya kecil, terbuat

dari zat kapur atau kitin. Mollusca hidup di perairan laut, estuarin, tawar, dan di darat.

Anggautanya sebagian besar hidup bebas namun ada beberapa yang parasit, komensal

maupun simbiotik. Klasifikasi Mollusca didasarkan pada perbedaan

anatomi/morfologi cangkang, kepala, kaki, alat respirasi, alat reproduksi, dan system

syaraf. Filum ini terdiri dari 5, 6, atau 7 kelas yaitu:

1. Aplacophora; dikenal kurang lebih 250 jenis, yaitu mollusca dengan bentuk tubuh

seperti cacing, tidak mempunyai kepala, kaki maupun cangkang. Contoh:

Chaetoderma

2. Monoplacophora; dikenal ada 6 jenis yang sudah diketahui, merupakan mollusca

purba dengan cangkang berbentuk kerucut. Contoh: Neopilina galateae

3. Polyplacophora (±600 jenis), ditandai oleh adanya 8 buah lempengan cangkang

dengan banyak serabut-serabut insang yang berlapis, tubuh bilateral simetris.

Contoh: Chiton

4. Scaphopoda

Cangkang memanjang, berbentuk seperti tanduk yang terbuka di kedua ujungnya,

mantel berbentuk tubus, kaki silindris atau kerucut, insang tidak ada, kepala tanpa

mata. Contoh Dentalium

5. Gastropoda ((±40.000 jenis)

Terdiri dari Mollusca bercangkang tunggal, walau ada yang tanpa

cangkang. Ciri-ciri anggauta kelas ini antara lain adalah: Kepala terlihat jelas,

mempunyai  satu atau dua pasang tentakel dengan sepasang diantaranya bersifat

retraktil dan dilengkapi dengan sebuah mata pada ujungnya. Organ internal

terdapat di dalam cangkang yang terpilin. Cangkang memiliki variasi yang

beragam, arah putaran cangkang umumnya kea rah kanan (dekstral) dan
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umumnya dilengkapi dengan operculum. Tipe cangkang yang berputar kea rah

kiri (sinistral) kebanyakan dijumpai pada gastropoda terrestrial.

Sistematik Gastropoda agak simpang siur dan menurut Paul Burtsch kelas

Gastropoda berdasarkan organ pernafasanya dibagi menjadi 3 ordo yaitu

Prosobranchia, Opisthobranchia dan Pulmonata

a. Ordo Prosobranchia

Anggauta dari sub kelas ini memiliki dua buah insang yang terletak di

dalam rongga mantel sebelah anterior dari jantung, tentakel satu pasang.

Terdiri dari 2 sub ordo, yaitu Aspidobranchia dan Pectinibranchia

Sub ordo Aspidobranchia merupakan Gastropoda primitive,

mempunyai 2 insang, 2 auricula dan 2 nephridia contoh: Acmae testudinalis,

Margarites obscurus, Holiotis rufescens, Helicina orbiculata dll. Sub ordo

Pectinibranchia merupakan Gastropoda yang memiliki satu insang, satu

nephridia dan satu auricular. Contoh species: Crepidula fornicate, Littorina

litorea, Murex sp, dll

b. Ordo Opisthobranchia

Ordo ini sering dimasukan ke dalam ordo Pulmonata pada sub kelas

Euthyneuria. Semua anggautanya hidup di laut, cangkok kecil dan umumnya

terdapat di dalam mantel, insang kalau ada terdapat posterior dari jantung.

Contoh Aplysia

c. Ordo Pulmonata

Hidup di air tawar atau terrestrial, rongga mantel berfungsi sebagai

paru-paru, cangkok sederhana, spiral teratur kadang rudimenter, sebagian

besar vegetarian tetapi ada beberapa yang carnivore. Anggauta ordo ini ±

20.000 species.

 Sub ordo Basommatophora; hidup kosmopolit, tentakel sepasang sebagai

pembau dan sepasang yang lain sebagai tangkai matan cangkok spiral

conical. Contoh species: Lymnea javanica

 Sub oerdo Stylommatophora;  Tubuh terdiri dari kepala, leher, kaki, punuk

dan organ visceral. Pada kepala terdapat duapasang tentakel, satu pasang

yang pendek sebagai alat pembau dan sepasang yang panjang sebagai alat
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penglihat. Di bawah kepala terdapat kelenjar mucosa yang membasahi

kaki. Kaki lebar, pipih dan  selalu basah.  Contoh species: Acatina fulica,

Helix pomata. Limax maximus, dll

6. Cephalopoda

Anggauta kelas ini ada ±  650 jenis, bercangkang internal atau tanpa

cangkang, tubuh tertutup oleh mantel yang tebal. Mata berkembang dengan baik

terutama pada Loligo. Mulut dilengkapi dengan dua buah rahang yang terbuat dari

kitin, berbentuk seperti catut dan dikelilingi oleh 8 – 10 tentakel. Pada hewan

jantan, satu atau beberapa tentakel berubah bentuk menjadi hectococtylus (sub

kelas Celeoidea) dan spandix (sub kelas Nautiloidea), yang selain berfungsi

sebagai alat kopulasi juga untuk menarik hewan betina. Satu- satunya kelas ini

yang masih mempunyai cangkang eksternal adalah Nautilus. Kelas Cephalopoda

terdiri dari 2 ordo yaitu Tetrabranchia dan Dibranchia yang didasarkan pada

jumlah insang, tentakel dan ada tidaknya cangkang.

Anggauta ordo Tetrabranchia mempunyai empat insang, cangkok dari

bahan kapur, mempunyai sejumlah tentakel, tanpa alat penghisap. Mata sederhana

dan belum memiliki chromatophora, tidak mempunyai kantong tinta. Satu-satunya

famili yang masih hidup adalah Nautilidae dengan species Nautilus pompilius

yang banyak ditemukan di Samodra Pasifik dan Samudra Hindia

Ordo Dibranchia, mempunyai ciri-cir: tanpa cangkok, juka ada mengalami

reduksi dan terdapat di dalam tubuh. Cangkok terdiri dari bahan kapur atau zat

tanduk, mempunyai sepasang insang dan nephridia. Tentakel berjumlah 8 – 10

dengan alat penghisap, mempunyai mantel, mata kompleks, mempunyai kantong

tinta dan chromatophora. Terdiri dari 2 sub ordo yaitu Decapoda dan Octopoda.

Sub ordo decapoda mempunyai cangkok chitin atau kapur yang terdapat dalam

tubuh, mempunyai 10 tentakel dengan sepasang lebih panjang dan dilengkapi

dengan alat penghisap. Contoh species antara lain adalah Loligo pealii dan Sephia

officinalis. Sub ordo Octopoda sebagian besar tidak bercangkok kecuali

Argonauta. Contoh species: Argonauta argo dan Octopus bairdi.
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7. Pelecypoda (Bivalvia)

Angauta kelas Pelecypoda kurang lebih ada 20.000 jenis dengan ciri-ciri:

Mempunyai cangkang setangkup (bivalvia) dengan variasi bentuk maupun

ukurannya. Tidak memiliki kepala maupun mulut, kaki berbentuk seperti kapak

(pelecyphoda), insang tipis dan berlapis-lapis (lamellibranchiate) terletak diantara

mantel. Kedua cangkang dapat dibuka dan ditutup dengan cara mengencangkan

dan mengendurkan otot aduktor dan retraktornya. Cara hidup kelas ini beragam,

ada yang membenamkan diri, menempel pada substrat dengan byssus atau perekat

lain, bahkan ada yang berenang aktif. Hidup di perairan laut, payau dan perairan

tawar. Banyak anggauta dari kelas ini yang memiliki nilai ekonomi penting.

Klasifikasi Pelecypoda masih sangat beragam, namun demikian secara

umum didasarkan pada tipe gigi engsel, otot aduktor dan insang. Berdasarkan

criteria tersebut pelecypoda di bagi menjadi 4 ordo yaitu Protobranchia,

Filibranchia, Eulamellibranchia dan Septibranchia

Beberapa contoh species Pelecypoda yang banyak dikenal dan memiliki

nilai ekonomi penting antara lain adalah: Mytilus edulis, Margaritifera sp,

Pinctada sp, Anadara sp, Tridacna sp, dll

B. Tujuan

Mahasiswa dapat:

1. Mengenal obyek Mollusca

2. Mengenal ciri morfologi Mollusca

3. Menempatkan objek Mollusca pada kedudukan taksonominya

C. Alat dan bahan

Keping kaca ukuran 25 x 10 cm, beker glass 25 cc, Silat baru, Bekicot, Mikroskop,

Chiton, Anadara dan species  Mollusca yang lain

D. Cara Kerja

1. Gambarlah contoh-contoh species Mollusca dari masing-masing kelas

2. Gambarlah tiap-tiap specimen tersebut di atas dan beri keterangan dan buatlah

klasifikasi taksonominya

3. Letakkan bekicot di atas lempeng kaca dan biarkan berjalan, amati dari bawah

kaca bagaimana gerakannya



19

4. Lakukan rangsangan dengan memberikan sentuhan lidi pada keempat ujung

tentakel, bagian medioventral, sekitar kepala dan bagian posterior. Amati

bagaimana reaksi terhadap stimulus tersebut

5. Pecahkan ujung cangkok bekicot yang masih hidup, ambil sedikit cairannya atau

bahan yang terdapat di dalamnya, kemudian encerkan dengan aquadest, amati

dengan mikroskop apakah ditemukan mikroorganisme

E. Pustaka

Gosner, K.L. 1971. Guide to Identification of Marine and estuarine Invertebrates. A
Wiley-Intercience Publication, New York

Meglitsch, P.A. 1972. Invertebrate Zoology, 2nd ed. Oxford University Press, New
York

Robert, D., dkk. 1982. Shallow Water Marine Molluscs of North-West Java. Lembaga
Oseanologi Nasional, LIPI, Jakarta
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VI. ARTHROPODA

A. Tujuan

1. Pengenalan Objek

2. Pengenalan habitat

3. Pengamatan ciri morfologi

4. Klasifikasi objek

B. Persiapan

Tiap kelompok menyediakan: Belalang, Kecoa, Kupu-kupu, lipan, kala jengking,

udang, laba-laba dan kaki seribu

C. Alat dan Bahan

Loup, killing bottle, bak paraffin, ether, jarum pentul dan pinset

D. Cara kerja

1. Bius objek dengan ether dalam killing bottle

2. Letakkan objek di atas bak paraffin, amati dan candralah: segmen tubuh, bagian-

bagian tubuhnya, antenanya, dan habitatnya

3. Gambar morfologi masing-masing objek yang diamati dan buatlah klasifikasi

taksonominya.


