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Abstract
The research of primary productivity and periphytic algal communities in

floating net cage (FNC), Rawa Pening Lake was held on November  2013 – Januari
2014. The aim of this research was to know the primary productivity of periphytic algal
in floating net cage reviewed from chlorophyl –a, species richness, diversity index, and
density at various depths. Research station located in three different floating cages on
the inside area and the outside area with different depth. Object glasses were used as
artificial substrates placed on surface, 0.5 meters deep, and 1 meter deep.
Observations were made on the 14th day. Chlorophyll were measured using
Schrowbel, 1972 method. Physical and chemical parameters that become supporters
variables among others are temperature, pH, brightness, DO (Dissolve oxigen),
ammonia, nitrate and phosphate and biological index views such as density, diversity
index, and species richness.

The results of chlorophyll-a values indicated a difference between the inner and
outer cage. Similarly, the depth was effecting the chlorophyll a values between cages
and depth but showed no interaction. Chlorophyll a values on the inside to FNC on 3
depth level was ranged between 0.15 - 0.24 mg/m2 while the average chlorophyll a per
sample area on the outside of the FNC ranged between 0.04 - 0.14 mg/m2. In addition
to the value of chlorophyll a, species richness index was also investigated in the range
13-26 species, diversity index ranged from 1.30 to 1.69 which included into medium
category, and the density of algal periphyton 62-205 ind/mm2.

Keywords: Periphyton, Primary Productivity, Chlorophyll a, Floating Net Cage, Rawa
Pening Lake

Pendahuluan
Secara geografis Danau Rawa Pening terletak di cekungan terendah lereng

Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Gunung Ungaran berada pada posisi 70 41’
LS - 70 30’ LS dan 1100 24’ 46” BT 1100 49’ 06” BT yang memiliki luas 2760
hektar (Hidayah, dkk 2012). Selain merupakan obyek wisata air, danau rawa pening
memiliki potensi  sumberdaya perikanan. Pembudidayaan ikan di Danau Rawa Pening
dalam sistem Karamba Jaring Apung yang semakin meningkat   dapat memberikan
dampak bagi perairan yaitu penurunan kualitas air.

Penurunan kualitas air dapat disebabkan dengan banyaknya karamba yang
memanfaatkan pakan buatan sebagai pakan ikan dan disertai peningkatan bahan
organik yang dapat memicu eutrofikasi (Rovita, dkk 2012). Peningkatan bahan organik
dari pakan ikan yang tertinggal atau sisa pakan yang tidak dikonsumsi oleh ikan dan
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sisa metabolisme yang menumpuk menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan
konsentrasi unsur hara,khususnya konsentrasi N dan P ( Siagian 2012 dan Winarni
2004). Jika unsur hara atau bahan organik di perairan semakin banyak melalui proses
dekomposisi maka dapat mempengaruhi komunitas organisme (blooming algae).
Gejala eutrofikasi di perairan biasanya ditunjukkan melimpahnya konsentrasi unsur
hara dan perubahan parameter kimia seperti oksigen terlarut (DO), kandungan
klorofil- a, turbiditas, dan produktivitas primer (Wiryanto, dkk 2012).

Produktivitas primer merupakan laju pengubahan energi melalui proses
fotosintesis menjadi substansi organik yang dilakukan oleh produsen (Odum 1983).
Nilai produktivitas primer merupakan salah satu indikator penentu untuk mengetahui
kualitas perairan yang memenuhi persyaratan baik parameter fisik, kimia maupun
biologi (Erlina, dkk 2007). Salah satu produsen primer yang mampu menghasilkan
oksigen dan menjadi salah satu penghasil bahan organik  di perairan yaitu perifiton.

Perifiton merupakan sekelompok organisme mikroskopis yang hidup menempel
atau tumbuh pada benda atau permukaan  tumbuhan air yang terendam,tidak
menembus substrat, diam atau bergerak di permukaan substrat tersebut (Arman, dkk
2006). Perifiton sebagai obyek penelitian di perairan dapat dijadikan sebagai indikator
kesuburan perairan dan indikator biologi perairan (Siagian 2012 dan Indrawati, dkk
2010). Menurut Indrawati, dkk (2010) perifiton dapat dijadikan sebagai indikator
biologi dimana biota akuatik memiliki sifat sensitif terhadap keadaan pencemaran
tertentu sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis pencemaran air.
Keuntungan yang lain perifiton dijadikan sebagai indikator biologi adalah dapat
merefleksikan keseluruhan kualitas ekologi dan mengintegrasikan berbagai akibat yang
berbeda, serta memberikan pengukuran yang akurat mengenai pengaruh  komunitas
biologi dengan pengukuran fluktuasi lingkungan (Indrawati, dkk 2010).

Peran perifiton di perairan memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan
produktivitas primer. Hal ini dikarenakan perifiton hidup menempel pada substrat
sehingga pengaruh lingkungan akan lebih nyata dibanding fitopankton yang terbawa
arus (Widyastuti 2010).  Oleh karena itu, penggunaan substrat buatan seringkali
dilakukan untuk pengamatan kolonisasi perifiton (Masitho, dkk 2012). Proses
perkembangan perifiton merupakan bentuk akumulasi yaitu terjadinya peningkatan
biomassa alga dengan bertambahnya waktu. Tinggi rendahnya biomassa alga perifiton
dapat menggambarkan konsentrasi kandungan klorofil – a perairan (Ginting 2011).

Pengukuran produktivitas primer terdiri dari beberapa metode pengukuran.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan pengukuran
kandungan klorofil a dari perifiton dikarenakan klorofil memegang posisi kunci dalam
reaksi fotosintesis yang sangat menentukan produktivitas primer perairan (Nuriya, dkk
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2010 dan Nontji 2008).  Selain itu  pada penelitian ini dibandingkan pada kedalaman
yang berbeda dapat disebutkan pada Riyono, dkk (2006) bahwa sebaran klorofil di
perairan bervariasi secara geografis maupun berdasarkan kedalaman perairan. Variasi
tersebut diakibatkan oleh perbedaan intensitas cahaya matahari dan konsentrasi
nutrien yang terdapat dalam suatu perairan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui produktivitas primer alga perifiton di Karamba Jaring Apung, Danau Rawa
Pening ditinjau dari klorofil – a serta kekayaan spesies, indeks keanekaragaman, dan
kepadatan alga perifiton di berbagai kedalaman.

Metode
Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November – Januari 2014. Penelitian ini
dilakukan di Danau Rawa Pening, tepatnya berada di Karamba Jaring Apung Bagian
Luar dan Dalam, Kabupaten Semarang, dan untuk pengujian dilakukan di Laboratorium
Ekologi dan Laboratorium Biokimia dan Biologi Molekuler serta Laboratorium Biologi
dan Manajemen Lingkungan, Fakultas Biologi Universitas Kristen Satya Wacana
Salatiga.

Lokasi sampling
Lokasi pengambilan sampel ditetapkan di tiga stasiun penelitian. Stasiun

penelitian dipilih dengan cara pemilihan secara terpilih atau dengan metode purposive
sampling dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti kemudahan dalam
peletakan substrat, keamanan dalam pengambilan sampel air dengan tiga kedalaman
berbeda, serta dipilih sistem karamba yang masih aktif dengan jenis ikan yang sama.
Penentuan titik lokasi didasarkan pada GPSmap 176C Garmin yaitu pada setiap stasiun
terdiri dari 2 titik lokasi.  Stasiun Karamba Jaring Apung I 070 18’ 21,8” S 1100 25’ 42,5”
E dan 070 18’ 21,5” S  1100 25’ 38,5” E ; Stasiun Karamba Jaring Apung II 070 18’ 22,5” S
1100 25’  37,9” E dan 070 18’ 22,7” S  1100 25’ 35,8” E  ; Stasiun Karamba Jaring Apung
III 070 18’ 24,0” S  1100 25’ 41,5” E  dan 070 18’ 24,2” S  1100 25’ 40,2” E.

Penanaman Substrat Buatan
Pemasangan substrat dilakukan dengan cara menempatkan satu rangkaian

substrat pada stasiun yang telah ditentukan. Substrat buatan berupa object glass yang
berukuran 7 x 2,5 cm diletakkan pada tiga stasiun yang berbeda yaitu pada karamba
jaring apung bagian dalam dan luar yang terdapat di Rawa Pening. Dalam satu
rangkaian  substrat buatan dipasang sesuai dengan kedalaman yang telah ditentukan,
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substrat buatan di permukaan, kedalaman 0,5 m, dan kedalaman 1 m dengan
perulangan sebanyak tiga kali.

Pengambilan Sampel Alga Perifiton
Pengambilan sampel alga perifiton yang akan diukur nilai klorofil – a nya diambil

setelah masa inkubasi selama 14 hari dan dibawa dalam wadah (cool box) yang akan
dianalisis di laboratorium. Sampel alga perifiton yang akan dianalisis klorofil a hanya
diambil luasan yang berukuran 2,5 cm x 2,5 cm pada substrat buatan.

Pengukuran sampel Alga Perifiton
Pengukuran Klorofil a

Pengukuran kandungan klorofil a didasarkan pada modifikasi metode
Schwoerbel (1972). Sampel pada substrat buatan diletakan di cawan petri, kemudian
sampel diuapkan pada waterbath selama 45 detik untuk merusak klorofilasenya.
Selanjutnya dikering- anginkan, dan dimasukkan kembali ke dalam cawan petri dengan
ditambah 25 ml aseton 90% untuk melarutkan klorofilnya. Sampel kemudian disimpan
pada suhu 40 C selama 20 jam di dalam lemari es. Kandungan klorofil dalam aseton
diukur penyerapannya dengan menggunakan alat spektrofotometer pada panjang
gelombang 665 nm, 645 nm, dan 630 nm. Perhitungan dengan rumus:

Klorofil a = 11,6 (A) -1,31 (B) – 0,14 (C)

Keterangan :
A = µ 665 nm.
B = µ 645 nm.
C = µ 630 nm.

Perhitungan kandungan klorofil per area contoh (mg/m2) dihitung dengan rumus :
(Price et al 1998)

Z =      Y x V
L

Keterangan :
Z = mg/m2

Y = Kandungan klorofil (mg/l)
V = Volume aseton (L)
L = Luas area contoh (m)
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Pengukuran Parameter Fisik dan Kimia
 Parameter Fisik

a. Kecerahan
Pengukuran kecerahan dengan alat secchi disk dengan rumus: a+b/2;  a = jarak

kedalaman secchi disk saat tidak tampak (cm) ; b = jarak kedalaman secchi disk saat
tampak (cm). Pengukuran kecerahan dilakukan pada setiap stasiun penelitian saat
pengambilan semua sampel penelitian.

b. Suhu
Pengukuran suhu digunakan termometer. Pengukuran suhu dilakukan pada

setiap stasiun penelitian saat pengambilan semua sampel penelitian.

 Parameter Kimia
Pengambilan sampel untuk analisis kualitas air digunakan Lamut water sampler

pada kedalaman yang berbeda, yaitu permukaan, 0,5 m, dan 1m. Kemudian sampel air
dimasukkan ke dalam botol sampel untuk dilakukan pengukuran nitrat, ammonia,
fosfat, DO,dan pH. Analisis kualitas air dilakukan pengukuran kadar amonia dan kadar
fosfat dengan metode hach, kadar nitrat dengan metode spektrofotometer,dan DO
dengan metode winkler (Alaerts, dkk 1984). Pengukuran pH digunakan pH meter dan
dilakukan pada setiap stasiun penelitian saat pengambilan semua sampel pengamatan.

Identifikasi Alga Perifiton
Pengidentifikasian dilakukan setelah hari ke 14 yaitu substrat buatan yang

berupa object glass diteteskan dengan larutan FAA dan ditutup cover glass.
Pengamatan dan pengidentifikasian hingga tingkat spesies dengan buku A Treatise On
The Diatomaceae Suplement dan Das leben im Wassertropfen (Heurck 1984); (Streble
1974).

Kepadatan Perifiton
Rumus yang digunakan untuk menghitung kepadatan perifiton di antaranya

yaitu (Smith 1950).
JI  = Pi

5 x A x 3
Keterangan :

JI = Jumlah individu per mm2.
Pi = Jumlah total individu yang teramati.
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5  =  Jumlah bidang pandang mikroskop.
A = Luas bidang pandang mikroskop (0,768 mm2).
3 = Jumlah ulangan.

Indeks Keanekaragaman
Rumus yang digunakan untuk perhitungan indeks keanekaragaman yaitu rumus

Shannon index of general of diversity (Odum 1996) :

H’ = - ∑ Pi Ln Pi

Keterangan:
H’ = Indeks Keanekaragaman.
Pi = ni / N.
ni = Jumlah individu jenis ke – i.
N = Jumlah total individu.

Analisis Data
Analisis data statistik yang digunakan SPSS 16 yaitu dengan uji Two way

ANNOVA untuk mengetahui perbedaan klorofil – a alga perifiton berbagai kedalaman
di karamba jaring apung dalam dan di luar.
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Hasil dan Pembahasan
1. Klorofil- a

Nilai Klorofil a menunjukkan adanya perbedaan antara keramba bagian dalam
dan luar. Demikian pula kedalaman berpengaruh terhadap nilai klorofil - a  tetapi
antara karamba dan kedalaman tidak menunjukkan adanya interaksi dapat dilihat
pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Two way Annova Kandungan Klorofil – a di lokasi KJA

Source

Type III

Sum of

Squares df

Mean

Square F Sig.

Corrected Model .080a 5 .016 5.034 .010

Intercept .350 1 .350 110.722 .000

Keramba .048 1 .048 15.200 .002

Kedalaman .028 2 .014 4.415 .037

Keramba *

Kedalaman
.004 2 .002 .569 .580

Error .038 12 .003

Total .468 18

Corrected Total .117 17

Adanya perbedaan antara lokasi KJA bagian dalam dan luar ditunjukkan hasil dari rata
– rata kandungan klorofil a per area contoh di karamba jaring apung (KJA) bagian
dalam memiliki nilai rata – rata klorofil a yang lebih tinggi dibandingkan kandungan
klorofil a per area contoh di karamba bagian luar. Rata – rata kandungan klorofil a per
area contoh di KJA bagian dalam dari semua stasiun pada permukaan hingga
kedalaman 1 m berturut – turut yaitu  0,24 mg/m2; 0,15 mg/m2 ; 0,19 mg/m2

sedangkan rata – rata klorofil a per area contoh  pada KJA bagian luar berturut – turut
yaitu 0,14 mg/m2;  0,07 mg/m2; 0,04  mg/m2. Tinggi rendahnya nilai klorofil – a di
lokasi KJA bagian dalam dan luar menunjukan  adanya pertumbuhan  alga perifiton.
Keberadaan alga perifiton dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu
nutrien, cahaya, suhu, predasi, dan grazing (Supryanti 2001 dan Hansson 1992).
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Jika dilihat dari konteks ketersediaan nutrisi unsur hara N dan P  di lokasi KJA
bagian dalam dan luar menunjukkan kisaran N dan P masih dalam batas yang optimum
untuk pertumbuhan alga perifiton atau dapat dikatakan ketersediaan unsur hara N dan
P pada kedua lokasi tersebut adalah sama. Unsur N dan P tersebut berasal dari limbah
organik yang berupa sisa pakan ikan yang tersuspensi dalam air, sisa metabolit dan sisa
ekskresi ikan budidaya berupa feses dan urin menyebabkan adanya proses penguraian
bahan organik melalui proses oksidasi aerobik menghasikan senyawa amonia dan
membentuk nitrat (Winarni 2004 ; Kusdiarti 2011 ; Tatangindatu 2013). Kandungan
Nitrat di lokasi KJA bagian dalam dan luar berturut – turut memiliki kisaran antara 0,95
mg/l – 1,46 mg/l dan 0,63 mg/l – 1,37 mg/l. Kandungan fosfat di lokasi KJA bagian
dalam dan luar berturut – turut yaitu berkisar 0,12 mg/l – 0,29 mg/l dan 0,12 mg/l –
0,24 mg/l. Kandungan amonia di lokasi KJA bagian dalam dan luar berturut – turut
yaitu berkisar antara 0,12 mg/l – 0,31 mg/l dan 0,11 mg/l – 0,18 mg/l. Batas optimum
kandungan nitrat, fosfat, dan amonia berturut – turut yaitu memiliki kisaran 0,01 mg/
- 5 mg/l , 0,09 mg/l – 1 mg/l dan untuk amonia < 0,200 mg/l (Widyastuti 2011). Hal ini
menunjukkan bahwa faktor nutrien bukan merupakan faktor penyebab adanya
perbedaan antara kedua lokasi tersebut dikarenakan ketersediaan nutrien N dan P di
kedua lokasi tersebut masih termasuk dalam batas optimum bagi pertumbuhan alga
perifiton. Selanjutnya, faktor suhu di lokasi KJA bagian dalam luar berturut – turut
berkisar antara 26,4OC – 27,3OC dan 26,2 OC – 27,1 OC. Kisaran suhu di kedua lokasi
tersebut masih dalam kriteria suhu yang optimum bagi pertumbuhan alga yaitu
berkisar antara 200C – 300C (Supartiwi 2000).  Faktor suhu masih termasuk dalam
kondisi yang optimum dan relatif sama untuk mendukung pertumbuhan alga perifiton
antara kedua lokasi tersebut sehingga bukan merupakan faktor pembatas.

Faktor cahaya yang berkaitan dengan tingkat kecerahan menunjukkan di lokasi
KJA bagian dalam dan luar berkisar antara 110 cm – 115 cm. Tingkat kecerahan juga
bukan merupakan faktor penyebab adanya perbedaan antara kedua lokasi
dikarenakan memiliki tingkat kecerahan yang sama. Terkait dengan beberapa faktor
seperti nutrien,cahaya, dan suhu bukan merupakan faktor utama penyebab adanya
perbedaan antara lokasi KJA bagian dalam dan luar  terhadap nilai klorofil –a
dikarenakan faktor lingkungan yang mendukung pertumbuhan alga perifiton di kedua
lokasi tersebut relatif sama. Hal ini diduga adanya faktor keberadaan jenis ikan sebagai
grazier yang seragam yaitu ikan nila (Oreochromis niloticus) diperkirakan hanya
menyukai jenis spesies alga tertentu (Nurnaningsih 2005) sehingga menyebabkan
tingginya nilai klorofil - a di lokasi KJA bagian dalam. Sedangkan, rendahnya rata – rata
nilai klorofil – a di lokasi KJA bagian luar diperkirakan keberadaan jenis ikan sebagai
predator dan grazier lebih banyak dan beragam sehingga adanya potensi atau peluang
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alga perifiton dimanfaatkan oleh ikan sebagai pakan alami lebih besar terutama jenis
ikan herbivora. Jenis ikan herbivora yang terdapat di lokasi KJA bagian luar diantaranya
yaitu ikan wader ijo (Puntius binotatus), ikan sepat rawa (Trichogaster trichopterus
pall), ikan nilem (Osteochilus hasseti C.V.), dan ikan nila (Oreochromis niloticus) (Reni
2013). Secara umum pada beberapa penelitian menunjukkan jenis ikan herbivora
menyukai kelas Bacillaryophyceae (Situmorang, dkk 2013 ; Junda, dkk 2013 ; Ekawati,
dkk 2010). Kelas Bacilariophyceae yang bereproduksi secara seksual dan aseksual
sehingga lebih cepat memperbanyak diri dan mengakibatkan jumlahnya sangat
berlimpah di perairan serta ukurannya yang sangat kecil sangat mudah untuk masuk
ke dalam mulut ikan yang berukuran kecil (Situmorang, dkk 2013).

Kedalaman memberikan adanya pengaruh terhadap nilai kandungan klorofil a
per area contoh di lokasi KJA bagian dalam dan luar. Pada permukaan berbeda nyata
dengan kedalaman 0,5 m. Jika dikaitkan dengan ketersediaan nutrien dan cahaya
bukan merupakan faktor penyebab kedalaman memberikan perbedaan  terhadap nilai
klorofil – a dikarenakan ketersediaan nutrien dan cahaya di kedua lokasi tersebut
relatif sama yaitu masih termasuk  dalam batas optimum untuk pertumbuhan alga
perifiton. Permukaan menunjukkan perbedaan nyata dengan kedalaman 0,5 m baik di
lokasi KJA bagian dalam maupun di lokasi KJA bagian luar. Di lokasi KJA bagian dalam
berkaitan dengan adanya kecenderungan kebiasaan makan ikan nila  yang berada di
permukaan  sebagai surface feeder (Oso, et al 2006 ; Khairuman,dkk 2003). Pada
permukaan ikan nila cenderung diberi pakan buatan yaitu berupa pellet sehingga ikan
lebih memanfaatkan pellet sebagai pakan dibandingkan dengan alga perifiton sebagai
pakan alami dan membuat nilai klorofil - a pada permukaan lebih tinggi daripada nilai
klorofil – a  pada kedalaman 0,5 m yang rendah. Rendahnya nilai klorofil – a pada
kedalaman 0,5 m diduga ikan nila sebagai grazier memanfaatkan alga perifiton sebagai
pakan alami. Di lokasi KJA bagian luar menunjukkan permukaan memiliki perbedaan
yang signifikan terhadap kedalaman 0,5 m diduga pada kedalaman 0,5 m merupakan
habitat yang disukai beberapa jenis ikan yang berada pada di lokasi KJA bagian luar.
Menurut Situmorang, dkk 2013 suatu spesies ikan memiliki hubungan yang erat
dengan keberadaan makanannya dan suatu jenis ikan akan hidup jika terdapat jenis
makanan yang disukainya. Jenis makanan yang dimakan suatu spesies ikan bergantung
pada kesukaan pada jenis makanan tertentu, ukuran, habitat hidupnya, dan dapat
dilihat dari hubungan ekologis di antara organisme air di dalamnya dalam bentuk
pemangsaan, kompetisi, dan rantai makanan.
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2. Kepadatan Alga Perifiton
Hasil Penelitian menunjukkan kepadatan alga perifiton di lokasi KJA bagian

dalam dan KJA bagian luar sejalan dengan nilai klorofil – a  yang dapat dilihat pada
grafik 1.

Grafik 1. Rata – rata  Kepadatan Alga Perifiton di Karamba Jaring Apung (KJA) Bagian
Dalam dan Luar.

Kepadatan alga perifiton di lokasi KJA bagian dalam dari permukaan hingga
kedalaman 1 m berturut – turut yaitu  205 ind/mm2, 120 ind/mm2, dan 147 ind/mm2

sedangkan kepadatan perifiton di lokasi KJA bagian luar dari permukaan hingga
kedalaman 1 m berturut – turut yaitu  115 ind/mm2, 97 ind/mm2, dan 62 ind/mm2.
Kepadatan alga perifiton di lokasi KJA bagian dalam memiliki kepadatan yang lebih
tinggi jika dibandingkan dengan kepadatan alga perifiton di lokasi KJA bagian luar.
Tinggi rendahnya kepadatan alga perifiton berkaitan dengan nilai klorofil- a nya.
Kepadatan alga perifiton di lokasi KJA bagian dalam memiliki nilai kandungan klorofil a
yang tinggi  yaitu berkisar antara 0,15 mg/m2- 0,24 mg/m2. Sedangkan rendahnya
kepadatan di lokasi KJA bagian luar disebabkan memiliki kandungan klorofil a yang
rendah yaitu 0,04 mg/m2 – 0,14 mg/m2. Menurut Ginting (2011), konsentrasi
kandungan klorofil - a perairan dapat menggambarkan tinggi rendahnya biomassa alga
dalam suatu perairan.   Selain itu, faktor predator atau pemangsaan dapat mengubah
struktur komunitas dengan cara membatasi kompetisi diantara spesies – spesies
mangsa dimana pemangsa yang hebat dapat mengurangi kepadatan pesaing yang kuat
sehingga memungkinkan pesaing yang lebih lemah dapat bertahan di dalam komunitas
itu (Campbell, et al 2003). Terbukti dengan keberadaan satu jenis ikan yaitu ikan nila
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(Oreochromis niloticus) di lokasi KJA bagian dalam diduga hanya menyukai jenis alga
perifiton tertentu sebagai pakan alaminya sehingga kepadatan di lokasi KJA bagian
dalam lebih tinggi sedangkan di lokasi KJA bagian luar memiliki kepadatan yang lebih
rendah dikarenakan keberadaan jenis ikan sebagai predator di lokasi KJA bagian luar
yang lebih banyak dan beragam dimungkinkan adanya peluang yang lebih besar bagi
alga perifiton untuk dimanfaatkan sebagai pakan alaminya.

3. Kekayaan Spesies
Kekayaan spesies di KJA bagian dalam dan luar menunjukkan kekayaan spesies

di lokasi KJA bagian dalam lebih tinggi dibandingkan kekayaan spesies di lokasi KJA
bagian luar yang dapat dilihat pada grafik 2.

Grafik 2. Rata – rata  Kekayaan Spesies di Karamba Jaring Apung (KJA) Bagian Dalam
dan Luar.

Perifiton yang ditemukan pada semua stasiun di lokasi KJA bagian dalam dan
luar terdiri dari 60 spesies yang terbagi kedalam 5 kelas dan terdiri dari 33 jenis
diantaranya yaitu Bacillariophyceae (21 jenis), Chlorophyceae (11 jenis), Cyanophyceae
( 1 jenis), dan Chrysophyceae ( 1 jenis) yang dapat dilihat pada lampiran I. Kekayaan
spesies  jenis alga perifiton yang menyusun di lokasi KJA bagian dalam dan luar selama
pengamatan  yaitu berkisar antara 13 – 26 spesies. Kekayaan spesies di lokasi KJA
bagian dalam  berkisar antara 20 – 26 spesies dan di lokasi KJA bagian luar berkisar
antara 13 – 19 spesies dengan jumlah terbanyak pada kelas Bacillariophyceae. Kelas
Bacillariophyceae memiliki sifat yang kosmopolitan serta mempunyai toleransi dan
daya adaptasi yang tinggi dimana mampu menyesuaikan kondisi lingkungan sekitar
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dibandingkan dengan kelas lainnya (Wulandari 2009). Selain itu, kelas
Bacillariophyceae bereproduksi secara seksual dan aseksual sehingga lebih cepat
memperbanyak diri dan mengakibatkan jumlahnya sangat berlimpah di perairan
(Situmorang, dkk 2013). Spesies yang selalu ditemukan di semua stasiun pengamatan
dan berbagai kedalaman serta memiliki jumlah spesies terbanyak yaitu Rhoicospenia
curvata (Lihat pada lampiran I). Spesies ini termasuk ke dalam kelas Bacillariophyceae
dimana kelas ini memiliki daya adaptasi tinggi dan didukung dengan struktur dari
Rhoicospenia curvata yang memiliki alat penempel pada substrat yang berupa tangkai
bergelatin panjang atau pendek dan bantalan gelatin berbentuk setengah bulatan kuat
yang memudahkan penempelannya pada substrat sehingga spesies ini dapat survive
dengan kondisi lingkungan sekitar (Hendiyana 2010).

Kekayaan spesies di lokasi KJA bagian dalam memiliki kekayaan spesies yang
lebih tinggi dibandingkan dengan kekayaan spesies di lokasi KJA bagian luar. Jika dilihat
dari faktor lingkungan dari kedua lokasi tersebut memiliki kondisi lingkungan yang
relatif sama dan homogen sehingga tidak dapat dijadikan faktor. Faktor lain yang
dapat mempengaruhi kekayaan spesies di lokasi KJA bagian dalam  ditunjukkan adanya
hasil penelitian bahwa fitoplankton yang hidup di lokasi karamba jaring apung, Danau
Rawa Pening memiliki jumah kekayan spesies yang tinggi (Unpublished). Terkait
dengan keberadaan alga perifiton yang menempel pada substrat berasal dari
fitoplankton dimana terdapat beberapa fitoplankton yang memiliki alat penempel. Hal
ini diperkuat dengan pernyataan Supartiwi (2000) yang mengemukakan bahwa
asosiasi fitoplankton di perairan sering menggambarkan komunitas alga bentik
perifitik.

4. Indeks Keanekaragaman
Indeks Keanekaragaman di lokasi KJA bagian dalam dan luar menunjukkan

secara keseluruhan indeks keanekaragaman di lokasi KJA bagian dalam dan luar
termasuk kategori sedang yang dapat dilihat pada grafik 3.
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Grafik 3. Rata – rata  Indeks Keanekaragaman di Karamba Jaring Apung (KJA) Bagian
Dalam dan Luar.

Nilai indeks keanekaragamannya  menunjukkan di lokasi KJA bagian dalam dan
luar pada semua stasiun dari 3 kedalaman memiliki kisaran antara 1,30 – 1,69. Kriteria
nilai indeks keanekaragaman di lokasi KJA bagian dalam dan luar menunjukkan bahwa
secara keseluruhan keanekaragaman tersebut dikategorikan  sedang dimana nilai 1 <
H’< 3 artinya produktivitas cukup, stabilitas komunitas biota sedang atau kualitas
tercemar sedang, dan tekanan ekologis sedang (Odum 1996).  Nilai indeks
keanekaragaman yang sedang di lokasi KJA bagian dalam dan luar  dikarenakan  faktor
kondisi lingkungan  di  kedua lokasi tersebut yang homogen jika dilihat dari parameter
kualitas air secara fisik maupun kimianya.

Parameter kualitas air secara fisik yang diukur diantaranya yaitu suhu dan
kecerahan. Suhu di lokasi KJA bagian dalam berkisar antara 26,40C – 27,30C dan suhu
di lokasi KJA bagian luar berkisar antara 26,20C – 27,10C. Kisaran suhu pada kedua
lokasi penelitian masih tergolong optimum untuk pertumbuhan alga perifiton. Tingkat
kecerahan di  kedua lokasi penelitian relatif sama yaitu 110 cm – 115 cm untuk lokasi
KJA bagian dalam dan 110 cm untuk lokasi KJA bagian luar. Parameter kuaitas air
secara kimia yang diukur diantaranya yaitu pH, DO, amonia, nitrat, dan fosfat. Kisaran
pH di lokasi KJA bagian dalam berkisar antara 6,33 – 6,78 dan pH di lokasi KJA bagian
luar berkisar antara 6,33 – 6,88. Kisaran pH di kedua lokasi penelitian masih tergolong
optimum. Kisaran pH yang optimum  bagi kehidupan biota air yaitu berkisar antara 6 –
9 (Tatangindatu 2013). Kisaran DO di kedua lokasi penelitian yaitu pada lokasi KJA
bagian dalam berkisar antara 4,26 – 5,52 mg/l dan pada lokasi KJA bagian luar berkisar



14

antara 4,15 – 5,58 mg/l. Kisaran DO di kedua lokasi penelitian tersebut masih
tergolong optimum  > 4 mg/l  (Tatangindatu 2013). Kisaran amonia, nitrat, dan fosfat
di kedua lokasi penelitian juga masih tergolong optimum dalam mendukung
pertumbuhan alga perifiton.

Kesimpulan
Nilai Produktivitas Primer yang ditinjau dari kandungan klorofil- a  di lokasi KJA

bagian dalam dan luar menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Demikian pula
kedalaman berpengaruh terhadap nilai klorofil a  tetapi antara karamba dan
kedalaman tidak menunjukkan adanya interaksi. Rata – rata kandungan klorofil - a per
area contoh tertinggi  di lokasi KJA bagian dalam pada permukaan. Selain itu
didapatkan kekayaan spesies di kedua lokasi penelitian berkisar 13 - 26, indeks
keanekaragaman di kedua lokasi penelitian berkisar antara 1,30 – 1,69 dan kepadatan
perifiton di kedua lokasi penelitian berkisar antara 120 – 205 ind/mm2 pada KJA bagian
dalam dan 62 – 115 ind/mm2 pada KJA bagian luar.
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Lampiran I
Tabel 2. Jenis Alga Perifiton di Berbagai Lokasi Karamba Jaring Apung, Danau Rawa Pening.

No. Nama Spesies KJD KJL

Bacillariophyceae 1 2 3 1 2 3

1 Achantates coarecta 261 126 153 9 6 3

2 Achnantidium flexelum 195 20 23 155 121 40

3 Asterionella formosa 3 4 6 1 - -

4 Amphora ovalis - 1 1 1 - -

5 Cocconeis scutellum 1 1 1 - - -

6 Cyclotella kutzingiana 4 1 1 3 - -

7 Desmogonium rabenhorstianum - - 1 - - -

8 Eunotia lunaris 8 10 29 52 37 18

9 Encyonema prostratum 1 - 1 - - -

10 Encyonema turgidum - 1 - - - -

11 Ephitemia gibba 1 - - - - -

12 Fragilaria crotosinensis 63 22 28 9 2 3

13 Gomphonema olivaceum - - - - 2 -

14 Melosira arenaria 2 - - - - -

15 Melosira cranulata 59 41 43 34 25 9

16 Melosira dickei 57 24 82 208 94 18

17 Melosira granulata 8 - 8 10 2 6

18 Navicula amphisbaena 184 179 123 81 50 30

19 Navicula brauni 4 1 - - - -

20 Navicula Iridis 17 2 5 - - -

21 Navicula cryptocephala 17 2 - 2 4 1

22 Navicula eliptica 9 - - 1 - -

23 Navicula notabilis 1 - - - 1 -

24 Navicula salinarum - 12 1 - - -

25 Navicula stauruptera - - 1 - - -

26 Nitzschia acicularis 36 5 11 14 10 -

27 Nitzschia frustulum - - 2 1 - -

28 Nitzschia insignis 14 1 - - 1 -

29 Nitzschia linearis 8 6 1 1 1 -

30 Nitzschia longissima 1 - - - - -

31 Nitzschia paradoxa 2 - - - - -

32 Nitzschia vitrea 4 3 16 59 45 29
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33 Rhizosolenia filiformis - - - - 1 -

34 Rhoicospenia curvata 1213 819 1029 576 637 474

35 Stauoroneis Phoenicenteron - 4 - - - -

36 Synedra acus 27 2 6 7 5 3

37 Synedra affinis 18 11 44 12 7 6

38 Synedra nitzchoides 1 1 1 3 - -

39 Synedra pulchella 1 1 - 2 - -

40 Synedra vaucheriae 2 1 1 - - -

41 Tabellaria formosa 14 10 - 3 - 3

42 Thalassiotrix curvata 2 - - 1 1 -

Chloropyceae

43 Botrydiopsis arrhiza 1 - - - - -

44 Colechaeta scutata 20 24 24 36 20 19

45 Colechaeta soluta 38 23 15 8 18 10

46 Chaetopeltis orbicularis 1 - - - - -

47 Eremosphaera viridis 1 1 - - -

48 Gongrosira debaryana 1 - - - - -

49 Nautococcus emersus 9 48 - 4 5 3

50 Pediastrum clathratum 2 1 - - - -

51 Pediastrum duplex - - 1 - - -

52 Pediastrum gracilinium 1 1 - - - -

53 Scenedesmus acutus 2 - - 2 - -

54 Scenedesmus denticulatis - - - - - -

55 Scenedesmus quadricauda 1 - 1 2 1 -

56 Staurastrum tetracerum - 1 1 1 - -

57 Pixidella cholare - 2 - - - -

Cyanopyceae

58 Oscillatoria lauterbornii - 5 - - - -

59 Oscillatoria limnetica 1 - - - - -

Chrysophyceae

60 Dinobryon cylindrum 26 14 5 10 11 -

Keterangan :
KJD = Keramba Jaring Apung Bagian dalam
KJL = Keramba Jaring Apung Bagian Luar
1  = Permukaan ; 2  = Kedalaman 0,5 meter; 3 = Kedalaman 1 meter


