
07-Dec-20

1

Biologi umum

Semester ganjil 2020/2021

 Dunia binatang dibedakan atas:

 Invertebrata

 Vertebrata 
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 Invertebrata adalah hewan tanpa tulang punggung internal yang 
mencakup hewan serangga, krustasea, cacing, ubur-ubur, dan spons. 

 Keragaman spesies invertebrata jauh melebihi keanekaragaman
hewan vertebrata.

 Satu kelompok invertebrata yang disebut Arthropoda, yang meliputi
serangga, laba-laba, dan krustasea, mengandung hampir 80% dari
semua spesies hewan. 

 Invertebrata yang tersisa merupakan antara 12-15% dari semua
spesies hewan.

 Invertebrata pertama diyakini telah berevolusi antara 650 dan 540 
juta tahun yang lalu dari organisme bersel tunggal yang mirip
dengan sel tertentu yang ditemukan pada spons. 

 Sejak itu, mereka telah melakukan diversifikasi dan menyebar ke
hampir semua lingkungan di Bumi dan telah berevolusi menjadi
beberapa hewan yang sangat canggih. 

 Invertebrata menggunakan berbagai metode untuk reproduksi, 
mencari makanan, dan bertahan hidup - keberhasilan metode
mereka dibuktikan dengan banyaknya invertebrata yang ada di Bumi
saat ini.
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Phylum Karakteristik Contoh

Porifera (sponges)

multiseluler, sel terspesialisasi tetapi tidak ada 

jaringan, asimetri, sistem pencernaan tidak 

sempurna

sponges

Cnidaria (ubur-ubur, 

karang)

simetri radial, jaringan sejati, sistem pencernaan 

yang tidak lengkap
Ubur-ubur

Lophothrozoa (kisaran

bentuk tubuh paling 

luas)

sefalisasi, simetri bilateral, mesoderm, sistem 

pencernaan lengkap
Cacing pipih laut

Nematoda (Cacing

gelang)
pseudocoelom, sistem pencernaan lengkap Cacing gelang

Mollusca (siput, kerang, 

cumi-cumi)

selom sejati, sistem organ, beberapa dengan otak 

primitif
siput

Annelida (cacing tanah, 

lintah, cacing laut)
tubuh tersegmentasi, otak primitif Cacing tanah

Arthropoda (serangga, 

laba-laba, krustasea, 

lipan)

tubuh tersegmentasi, pelengkap bersendi, 

kerangka luar, otak
capung

Echinodermata (bintang 

laut, bulu babi, pasir 

dolar, teripang)

sistem pencernaan lengkap, selom (rongga tubuh

di metazoans, terletak di antara saluran usus dan

dinding tubuh), kerangka internal berduri

teripang

SPONGES

 Filum porifera berisi invertebrata paling awal: spons. Spons tidak memiliki
jaringan sejati. Alih-alih jaringan, spons memiliki sel khusus yang menjalankan
fungsi seperti pencernaan dan reproduksi. 

 Spons adalah organisme yang sangat sederhana dan beradaptasi dengan sangat
baik dalam pengertian evolusioner. Mereka telah ada dalam bentuk yang sama
selama lebih dari 600 juta tahun

 Tubuh spons terdiri dari dua lapisan sel yang dipisahkan oleh wilayah bergelatin
yang disebut mesohil. 

 sel-sel yang mengembara melalui mesohil disebut amoebosit. 

 Amoebosit mengambil makanan dari air dan koanosit.

https://www.ck12.org/c/biology/sponges
https://www.ck12.org/c/biology/sponges
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SPONGES

 kebanyakan spons adalah hermaprodit (setiap
individu berfungsi sebagai jantan dan betina
sekaligus) 

 Spons menghasilkan berbagai antibiotic dan
senyawa-senyawa pertahanan lainnya. 

 Salah satu senyawa yg dihasilkan spon adalah
kribrostatin yang diisolasi dari spons laut dan
dapat membunuh strain bakteri Streptococcus 
yang resisten terhadap penisilin. 

 Beberapa senyawa lain juga tengah diteliti sebagai
agen anti kanker.

https://www.ck12.org/c/biology/sponges
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 Filum cnidaria termasuk ubur-ubur, 
hidrozoa, dan karang. 

 Mereka simetris radial dan memiliki
jaringan yang benar. 

 Banyak spesies cnidaria merupakan
anggota kritis dari terumbu karang
luas yang ditemukan di kawasan laut
tropis.

 Bangundasar tubuh Cnidaria adalah
kantong dengan kompartemen
pencernaan pusat, rongga gastrovascular.

 Satu bukaan tunggal ke rongga ini
berfungsi sebagai mulut sekaligus anus

 Cnidaria adalah karnivora yg
menggunakan tentakelnya untuk
menangkap mangsa

 Kelas: hydrozoa (koral); Schypozoa (ubur-
ubur); Cubozoa (tawon laut); Anthozoa
(anemone laut)
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 Memiliki struktur yang disebut
lofofor, mahkota tentakel bersilia
untuk menangkap makanan,

 Kelas: 

 Turbelaria (cacing pipih) kebanyakan
hidup di laut, air tawar, darat, predator 
dan pemakan bangkai

 Trematoda (cacing hati) parasite pada
vertebrata

 Cestoda (cacing pita) parasite pada
vertebrata

 Hidup di laut, air tawar dan daratan

 Bertubuh lunak dari kata latin Molluscus (lunak)

 Cangkang terbuat dari kalsium karbonat

 Siput telanjang, cumi-cumi memiliki cangkang
internal

 Memiliki tiga bagian utama: kaki, organ 
internal, mantel, lipatan jaringan

 Kebanyakan moluska memilik jenis kelamin
terpisah, akan tetapi banyak siput yang 
hermafrodite
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Kelas dan contoh Karakteristik utama

Polyplacophora (kiton) Hidup di laut, cangkang dngan 8 lempengan, 

tidak berkepala

Gastropoda (siput, siput telanjang) Hidup di laut, air tawar dan darat. Berkepala

tubuh simetris, dengan cangkang atau tidak

Bivalvia (kima, kerang, remis) Hidup di laut dan air tawar,  cangkang pipih

dengan dua belahan, kepala tereduksi, insang

berpasangan

Cephalopoda (cumi-cumi, gurita, sotong) Hidup di laut, kepala dikelilingi tentakel, 

cangkang ada/tidak, lokomosi dengan

semburan pendorong menggunakan sifon yg

terbentuk dari kaki

 Dicirikan adanya selubung eksternal (kutikula)

 Ada proses pergantian kulit (molting) atau ekdisis

 Terdiri dari delapan filum.

 Dua filum utama adalah Nematoda dan arthropoda
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 Sebagian besar pada habitat akuatik, tanah, 
jaringan tumbuhan yang lembab dan jaringan
hewan

 Banyak sebagai hama tumbuhan

 Nematoda tidak beruas, panjang sekitar 1mm 
hingga lebih 1 m.

 Tubuh dilapisi kutikula yg keras, secara
periodic kutikula akan diganti yg baru dan
cacing tambah besar/panjang

 Memiliki saluran pencernaan namun tidak
memiliki system sirkulasi. Cairan ditransport
ke seluruh tubuh melalui cairan di dalam
pseudoselom

 Lebih dari 1 juta spesies telah didiskripsikan, sebagian besar adalah
serangga

 Dapat ditemukan hampir di semua habitat biosfer

 Arthopoda (kaki berbuku) dikaitkan dengan tubuhnya yang 
berbuku-buku, eksoskeleton yang keras.

 Tubuh sepenuhnya ditutupi oleh kutikula

 Memiliki organ indera yang berkembang dengan baik termasuk
mata, penciuman, antenna

 Memiliki system sirkulasi terbuka dengan cairan yg disebut
hemolimfe



07-Dec-20

9

Sub filum dan Contoh Karakteristik utama

Cheliceriformes (mimi, lala-laba, 

kalajengking, caplak, tungau)

Tubuh memiliki satu atau dua bagian utama; 

enam pasang tonjolan (kelisera) dan empat

pasang kaki. Hidup di darat dan laut

Myriapoda (kaki seribu, lipan) Kepala Nampak jelas dengan antenna dan

mulut pengunyah. Kaki seribua dalah

herbivora dengan dua pasang kaki dalam tiap

ruas. Lipan adalah karnivora dengan

sepasang kaki pada tiap segmennya
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Sub filum dan Contoh Karakteristik utama

Hexapoda (serangga, kutu pegas) Tubuh terbagi atsa kepala, toraks, dan

abdomen, antenna, bagian mulut

termodifikasi unt mengunyah, menghisap, tiga

pasang kaki, dua pasang sayap

Crustacea (kepiting, lobster, udang karang, 

udang)

Tubuh dengan dua atau tiga bagian, terdapat

antenna, mulut pengunyah, tiga pasang kaki 

atau lebih, hidup di laut dan air tawar

 Dari kata Yunani echin (berduri) dan
derma (kulit). Berkulit tajam karena
tonjolan rangka dan duri

 Sistem pembuluh air, jejaring kanal
hidraulik (kaki tabung) untuk lokomosi
dan mencari makan dan pertukaran gas

 Terbagi dalam 6 kelas: Asteroidea
(bintang laut), Ophiuroidea (bintang
mengular), echinoidea (bulu babi), 
crinoidea (bintang bulu), Holothuroidea 
(teripang) dan Concentricycloidea (aster 
laut)


