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ABSTRAK 

Keberadaan diatom sangat mempengaruhi kehidupan di perairan karena 

memegang peranan penting sebagai sumber makanan bagi berbagai organisme di 

ekosistem perairan. Selain itu, keberadaan mereka biasa digunakan sebagai 

bioindikator lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur 

komunitas diatom di Perairan Pantai Maluk. Pengambilan sampel air di Perairan 

Pantai Maluk dilakukan pada tiga titik sampling dengan menggunakan jaring 

plankton bermata jaring 20µm. Empat puluh spesies diatom teridentifikasi dalam  

penelitian ini. Data komunitas spesies diatom dianalisis menggunakan parameter 

kepadatan, indeks keanekaragaman spesies, indeks kemerataan spesies, dan nilai 

penting. Kepadatan seluruh titik sampling yaitu 1.600 individu/liter. Lima spesies 

diatom yang memiliki kepadatan tertingggi yaitu Asteroplanus karianus (573,333 

ind/L), Thalassiothrix longissima (423,333 ind/L), Striatella unipunctata (130 

ind/L), Gyrosigma scalprum (50 ind/L), dan Licmophora abbreviate (40 ind/L). 

Nilai indeks keanekaragaman spesies diatom tergolong sedang, yaitu 1,964. 

Asteroplanus kariana adalah spesies yang dapat ditemukan pada ketiga titik 

sampling dengan nilai penting tertinggi yaitu 32,748%. Indeks kemerataan spesies 

diatom 0,522 yang berarti penyebarannya kurang merata, karena adanya beberapa 

spesies yang mendominasi dalam jumlah individu yang besar pada titik sampling 

tertentu.  Kata Kunci :  

Komunitas, Diatom, Perairan Pantai Maluk 

THE COMMUNITY OF DIATOM 

IN THE COASTAL WATERS OF MALUK SUMBAWA BARAT 

AS A SOURCE OF MATERIAL IN BIOLOGY LEARNING 

ABSTRACT 

The occurance of diatoms greatly affects the life in the waters as it plays some 

important roles as a food source for various organisms in aquatic ecosystems. In 
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addition, their existence is commonly used as an environmental bioindicator. The 

purpose of this study was to determine the diatom community structure in the 

Maluk Coast waters. Water sample collection was carried out at three sampling 

sites using plankton nets of 20 µm mesh size.  Thirty-eight diatom species were 

fully identified. Data of diatom community were analyzed using parameters of 

density, species diversity index, species evenness index, and important values of 

diatom species. The density of diatom in all sampling sites is 1600 ind./L. Five 

species of diatoms that have the highest density were Asteroplanus karianus 

(573.333 ind./L), Thalassiothrix longissima (423.333 ind./L), Striatella 

unipunctata (130 ind / L), Gyrosigma scalprum (50 ind / L), and Licmophora 

abbreviate (40 ind/L). The diversity index value of the diatom species was in 

moderate category (1.964). Asteroplanus karianus was a species that can be found 

in all three sampling sites and with the highest important value of 40,751%. The 

diatom species evenness index (0.522), which means that of the diatom not evenly 

distributed, because there were several species dominated in large numbers of 

individuals at a certain sampling sites. 
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Pendahuluan 

Ekosistem perairan pesisir 

merupakan ekosistem yang dinamis 

dan mempunyai kekayaan habitat 

beragam dan memiliki potensi 

sumber daya hayati yang sangat 

besar. Salah satu sumber daya hayati 

yang sangat penting keberadaannya 

pada ekosistem perairan laut adalah 

fitoplankton khususnya diatom 

(Roito et al., 2014).  

Kepadatan penduduk di 

Maluk ini akan mempengaruhi 

tingkat pencemaran dari limbah 

rumah tangga, asap kendaraan 

bermotor, dan lainnya terutama di 

perairan Pantai Maluk karena 

letaknya sangat dekat dengan 

pemukiman warga. Selanjutnya, 

pencemaran lingkungan akan 

membuat suatu ekosistem perairan 

menjadi tidak stabil. Pencemaran 

lingkungan tersebut erat kaitannya 

terhadap perubahan lingkungan baik 

perubahan fisik maupun kimia air, 

yang kemudian akan berdampak 

buruk bagi organisme yang ada di 

dalamnya termasuk diatom.  

Diatom memiliki fungsi 

sebagai produser primer karena 

memiliki kemampuan menghasilkan 

bahan organik melalui aktivitas 

fotosintesis. Kemampuannya terlihat 

dari sejumlah klorofil melingkupi 

tubuhnya. Klorofil merupakan zat 

yang digunakan untuk menyerap 

cahaya matahari kemudian 

merubahnya menjadi energi yang 

digunakan untuk memproduksi 

bahan organik.  

Keberadaan diatom sangat 

mempengaruhi kehidupan di perairan 

karena memegang peranan penting 

sebagai sumber makanan bagi 

berbagai organisme laut dan 

berperan dalam perpindahan karbon, 

nitrogen, dan posfat. Berubahnya 

fungsi perairan disebabkan oleh 

faktor-faktor yang berasal dari alam 

maupun dari aktivitas manusia, 

sering mengakibatkan perubahan 

struktur dan nilai kuantitatif 



mikroalga, terutama diatom karena 

organisme ini memiliki respon yang 

bervariasi, mulai dari sangat rentan 

hingga toleransi tinggi terhadap 

setiap kondisi yang terjadi di 

perairan dan merupakan salah satu 

organisme yang biasa digunakan 

sebagai bioindikator lingkungan 

(Siregar et al., 2008). Diatom 

sebagai bioindikator perubahan 

lingkungan yang sangat efektif dan 

ekonomis karena diatom mempunyai 

beberapa keunggulan dibandingkan 

dengan organisme lain, diantaranya 

diatom mempunyai distribusi yang 

luas dengan populasi yang bervariasi, 

mempunyai peran penting di dalam 

rantai makanan, siklus hidup pendek, 

cepat bereproduksi, dijumpai 

dihampir semua substrat sehingga 

mampu merekam sejarah habitatnya, 

serta banyak dari spesiesnya yang 

sensitif terhadap perubahan 

lingkungan sehingga cepat 

merespon, mampu merefleksikan 

perubahan-perubahan kualitas air 

dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang, mudah dalam pengambilan 

sampel, analisis dan identifikasinya 

(Soeprobowati, 2011). 

 

Metode Penelitian 

 Pengambilan sampel air laut 

dilakukan pada 3 titik sampling. Peta 

pengambilan sampel dapat dilihat 

pada Gambar 1. Alat dan bahan yang 

dipergunakan dalam studi ini 

meliputi: jaring plankton, seccidisk, 

refraktometer, pH meter, dan 

thermometer, mikropipet, mikroskop, 

gelas benda dan gelas penutup, botol 

sampel, formalin dan kertas tissue. 
Pengambilan sampel dilakukan 

dengan cara mengambil air 

menggunakan ember bervolume 5 

liter sebanyak 20 kali (100 liter), lalu 

menuangkannya ke jaring plankton 

untuk disaring. Kemudian, sampel 

yang telah tersaring jaring plankton 

dipindahkan ke botol sampel. Jumlah 

sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 3 botol 

sampel. Sampel diawetkan dengan 

formalin pada konsentrasi 

pengawetan 4% untuk selanjutnya 

disimpan dan diamati di 

laboratorium. Identifikasi diatom 

dilakukan dengan cara pengamatan 

sub sampel di bawah mikroskop. 

Sebelum pengambilan sub sampel 

untuk pengamatan di bawah 

mikroskop, sampel yang terdapat di 

dalam botol dihomogenisasi terlebih 

dahulu dengan cara mengocoknya 

secara perlahan-lahan sehingga 

tercampur merata. Kemudian, sub 

sampel diambil sebanyak 0,05 ml 

dengan pipet tetes dan diteteskan 

pada gelas obyek lalu ditutup dengan 

gelas penutup. Sub sampel di dalam 

botol sampel yang telah diambil 

secara acak (random sampling 

method) tersebut selanjutnya diamati 

di bawah mikroskop dengan 

perbesaran 100 dan 400 kali. Jumlah 

sub sampel yang diamati sebanyak 3 

tetes untuk setiap samtpel. 

Identifikasi spesies diatom dilakukan 

secara morfologi (Hall dan 

Smol,1999 dalam Japa et al., 2013) 

berdasarkan sumber-sumber yang 

ditulis oleh Cupp (1943), Buff dan 

Bayer (2002), Kandari et al. (2009), 

Kim (2010), dan Park (2012).



 
Gambar 1. Peta Pantai Maluk Sumbawa Barat 

(Modifikasi dari Google Earth) 

 

Hasil dan Pembahasan 

Tiga puluh delapan spesies 

diatom teridentifikasi dalam 

penielitian di Perairan Pantai Maluk. 

Setiap titik sampling memiliki 

persebaran spesies diatom yang 

berbeda-beda dengan jumlah 

individu yang berbeda juga. Titik 

sampling III memiliki jumlah spesies 

terbanyak yakni 33 spesies, Titik 

sampling I memiliki jumlah spesies 

terendah yakni 10 spesies, sedangkan 

titik sampling II memiliki 18 spesies 

(Gambar 2). 

 

 

Gambar 2. Perbandingan Jumlah Taksa 

Diatom Pada Sebaran Antar 

Titik Sampling 

 

Jumlah spesies diatom yang 

ditemukan di Pantai Maluk lebih 

tinggi yaitu 38 spesies dibandingkan 

dengan 26 spesies diatom yang 

ditemukan di Pantai Jeranjang 

(Hasanah, 2017) dan 31 spesies di 

Perairan Dumai Provinsi Riau 

(Siregar et al., 2008). Tetapi lebih 

sedikit daripada 70 spesies yang 

ditemukan di Perairan Pantai Utara, 

Timur, Dan Selatan Pulau Lombok 

(Khairuddin dan Japa, 2014), dan 74 

spesies di Perairan Habitat Mangrove 

Gili Sulat Lombok Timur (Aini et 

al., 2018). 

Enam dari 38 spesies yang 

tersebar di seluruh lokasi penelitian, 

yaitu Asteroplanus karianus, 

Climatosphenia moniligera, 

Coscinodiscus radiatus, Navicula 

lyra, Striatella unipunctata, dan 

Thalassiothrix longissima (Tabel 1). 



Tabel 1. Daftar spesies diatom dan sebarannya pada tiap titik sampling penelitian di       

 Perairan Pantai Maluk 
No. Nama Spesies TS I TS II TS III Σ 

 1. Achnanthes longipes - - 4 4 

2. Amphora turgida - 3 3 6 

3. A. laevis 3 - 1 4 

4. Asteroplanus karianus 6 10 156 172 

5. Bacillaria paxillifera - 8 - 8 

6. Biddulphia biddulphiana - 7 3 10 

7. Camphylodiscus undulatus - 1 - 1 

8. Chaetoceros decipiens - 1 1 2 

9. Climatosphenia moniligera 1 1 1 3 

10. Cocconeis scutellum - - 1 1 

11. Coscinodiscus radiatus 1 3 2 6 

12. Diploneis crabro 3 - 1 4 

13. D. smithii - 3 1 4 

14. Grammatophora marina - 1 - 1 

15. Gyrosigma scalprum - - 15 15 

16. Hantschia amphioxys - 3 - 3 

17. Licmophora abbreviata 10 - 2 12 

18. Mastogloia decussata - - 1 1 

19. Navicula cancellata - - 1 1 

20. N. lyra 1 1 4 6 

21. N.  membranacea - - 1 1 

22. Nitzchia frequens - - 1 1 

23. N.  longissima 1 - 3 4 

24. N.  sigma - 2 - 2 

25. Odontella aurita - - 1 1 

26. Paralia sulcata - 2 - 2 

27. Podocystis spathulata - - 11 11 

28. Rhabdonema adriaticum - - 1 1 

29. Rhizosolenia alata - - 1 1 

30. R. setigera - - 2 2 

31. Striatella unipunctata 5 14 20 39 

32. Synedra radians coloni - - 5 5 

33. Terpsinoe americana - - 3 3 

34. Thalassiothrix longissima 8 42 77 127 

35. Toxarium undulatum - 2 5 7 

36. Trachyneis aspera 2 - 2 4 

37. Triceratium favus var. quadrata - 1 3 4 

38. Triceratium reticulum - - 1 1 

Total 41 105 334 480 

 

Kepadatan Spesies Diatom 

Kepadatan total diatom di 

wilayah penelitian adalah 1.600 

individu/liter . Kepadatan diatom 

pada masing-masing titik 

pengambilan sampel  tertinggi 

terdapat pada titik sampling III, yaitu 

1163,333 ind/L dan yang terendah 

terdapat pada titik sampling I, yaitu 

136,667  ind/L dan 350,000 ind/L 

terdapat pada titik sampling II. 

Demikian juga dengan rata-rata±SD 

kepadatan diatom antar titik 

sampling diperoleh hasil yaitu titik 

sampling III memiliki nilai 

kepadatan tertinggi, sedangkan titik 

sampling I memiliki nilai kepadatan 

terendah. Rata-rata±SD kepadatan 

diatom di ketiga titik sampling 



penelitian I, II, dan III berturut-turut 

yaitu 1±10,541 individu/liter, 

19,444±32,000 individu/liter, dan 

32,253±97,951. Perbandingan 

kepadatan rata-rata diatom di tiap 

titik lokasi penelitian dapat dilihat 

pada Gambar 3. 
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Gambar 3.  Perbandingan Rata-rata Kepadatan Individu Spesies Diatom Antar Titik 

  Sampling 

 

Perbedaan nilai kepadatan 

spesies diatom diperkirakan karena  

faktor fisika kimia yang dapat 

mempengaruhi pertumbuhan diatom 

terutama faktor kecerahan air yang 

memiliki variasi yang fluktuatif 

dibandingkan dengan keempat faktor 

lainnya yang memiliki variasi 

rendah, yaitu salinitas air, suhu air, 

suhu udara, dan pH. Faktor 

kecerahan air sangat berpengaruh 

terhadapat proses fotosintesis. 

Spesies diatom yang 

memiliki kepadatan tertingggi yaitu 

Asteroplanus karianus memiliki 

kepadatan 573,333 ind/L, 

Thalassiothrix longissima memiliki 

kepdatan 423,333 ind/L, Striatella 

unipunctata memilki kepadatan 130 

ind/L, Gyrosigma scalprum memiliki 

kepadatan yaitu 50 ind/L, dan 

Licmophora abbreviate memiliki 

kepadatan yaitu 40 ind/L. Sedangkan 

Camphylodiscus undulates, 

Cocconeis scutellum, 

Grammatophora marina, Mastogloia 

decussate, Navicula membranacea, 

Nitzchia frequens, Odontella aurita, 

Rhabdonema adriaticum, 

Rhizosolenia alata  ̧ dan Triceratium 

reticulum merupakan spesies diatom 

yang memiliki kepadatan terendah, 

yakni 3,333 ind/L (Gambar 4).  

Spesies yang mengalami 

kepadatan tertinggi ini diduga terkait 

dengan faktor fisika kimia perairan, 

sehingga kandungan bahan organik 

menjadi tinggi. Banyaknya 

kandungan nitrogen anorganik 

terlarut dan fosfor terlarut juga 

menjadi penyebab tingginya 

kepadatan Asteroplanus karianus. 

Menurut Yamaguchi et al. (2014) 

nitrogen anorganik terlarut dan 

fosfor anorganik terlarut secara 

signifikan lebih rendah di daerah 

tempat Asteroplanus karianus 

berkembangbiak dan menyebabkan 

defisiensi gizi bagi Pyropia. Shikata, 

et al. (2015) menyatakan bahwa di 

Perairan Pantai Ariake, Jepang 

Asteroplanus karianus merupakan 

spesies diatom yang berbahaya 

karena dapat menyebabkan 

pemutihan pada Pyropia. Studi 

lapangan menunjukkan bahwa A. 

karianus menyebabkan red tides 

hanya di musim dingin di sebagian 

besar pantai, seperti bagian barat dan 

timur Perairan Pantai Belanda, 



Perairan Pantai Baltik, dan Perairan 

Pantai Ariake. Meskipun demikian, 

penelitian laboratorium 

menunjukkan bahwa tingkat 

pertumbuhan A. karianus lebih tinggi 

di bawah kondisi suhu air yang 

tinggi daripada kondisi suhu air yang 

rendah.  Namun, A. karianus tidak 

tumbuh pada suhu 30°C 

(Yamaguchi, et al., 2014). 

 
Gambar 4. Kepadatan Spesies Diatom Di Perairan Pantai Maluk 

 

Indeks Keanekaragaman dan 

Kemerataan Spesies 

Indeks keanekaragaman 

spesies diatom di Pantai Maluk 

tergolong sedang yaitu 1,964. Titik 

sampling II memiliki indeks 

keanekaragaman spesies tertinggi 

yaitu 2,039 sedangkan titik sampling 

I memiliki indeks keanekaragaman 

spesies terendah yaitu 2,028 

(Gambar 5). Indeks kemerataan 

spesies diatom di Pantai Maluk yaitu 

0,522 yang berarti penyebarannya 

kurang merata. Indeks kemerataan 

spesies tertinggi berada pada titik 

sampling I yaitu 0,881 sedangkan 

yang terendah berada pada titik 

sampling III yaitu 0,581 (Gambar 5). 

Kemerataan individu spesies diatom 

pada titik sampling I lebih tinggi 

diduga karena jumlahnya yang tidak 

d jauh antara individu yang satu 

dengan individu lainnya, penyebab 

lain adanya perbedaan indeks 

keanekaragaman dan indeks 

kemerataan spesies diatom adalah 

faktor fisika dan kimia perairan 

(Tabel 2).  Suhu udara pada titik 

sampling I merupakan batas toleran 

spesies diatom terhadap suhu 

lingkungan tempat untuk hidup, yaitu 

28 o
C. 

 



  
Gambar 5.  Perbandingan Indeks Keanekaragaman (H’) dan Kemerataan (J) Spesies  

         Diatom Antar Titik Sampling 

 

Nilai indeks keanekaragaman 

spesies keseluruhan adalah 1,964 dan 

dikategorikan sedang. 

Pengklasifikasian tersebut 

berdasarkan Fitriana (2006) dalam 

Hidayat (2017), apabila H’<1,0 

keanekaragaman spesies 

dikategorikan rendah, produktivitas 

rendah sebagai indikasi adanya 

tekanan yang berat dan ekosistem 

tidak stabil. Jika nilai 1,0<H’<3,322 

dikategorikan keanekaragaman 

sedang, produktivitas cukup, kondisi 

ekosistem cukup seimbang, tekanan 

ekologis sedang. Apabila H’>3,322 

dikategorikan keanekaragaman 

tinggi, stabilitas ekosistem baik, 

produktivitas tinggi, tahan terhadap 

tekanan ekologis. 

Kemerataan spesies diatom di 

Perairan Pantai Maluk adalah 0,522. 

Choirun et al. (2015) menyatakan, 

bahwa apabila kemerataan mendekati 

nol berarti kemerataan antar spesies 

tergolong rendah dan sebaliknya 

kemerataan spesies yang mendekati 

satu dapat dikatakan kemerataan 

spesies tergolong merata atau sama. 

Rendahnya indeks kemerataan 

spesies di Pantai Maluk pada titik 

sampling yang memiliki kepadatan 

tinggi  menandakan adanya beberapa 

spesies yang mendominasi dalam 

jumlah individu yang besar pada titik 

sampling. Namun, memiliki jumlah 

yang sangat rendah atau bahkan tidak 

ditemukan pada titik sampling 

lainnya sehingga berdampak pada 

rendahnya kemerataan jenis spesies 

yang ada. 

Nilai Penting 

Nilai penting spesies anggota 

kelas Bacillarophyceae dari tiga titik 

sampling penelitian memiliki 

perbedaan yang mencolok. Spesies 

yang memiliki nilai penting tertinggi 

40,751% adalah Asteroplanus 

karianus. Sedangkan 

Camphylodiscus undulatus, 

Cocconeis scutellum, 

Grammatophora marina, Hantschia 

amphioxys, Mastogloia decussata, 

Navicula membranacea, Navicula 

cancellata, Nitzchia frequens, 

Odontella aurita, Rhabdonema 

adriaticum, Rhizosolenia alata, 

Spicula karang, Triceratium 

reticulum memiliki nilai penting 

paling rendah, yaitu 1,848% 

(Gambar 6). Berdasarkan penelitian, 

A. karianus sangat banyak ditemukan 

di titik sampling III yaitu 156 

individu dibandingkan dengan 6 

individu ditemukan di titik sampling 

 



I dan 10 individu ditemukan di titik 

sampling II . Hal ini diduga karena 

titik sampling III memiliki kecerahan 

air yang lebih dalam, yaitu 5,24 

meter, sehingga pemanfaatan sinar 

matahari yang dibutuhkan dalam 

proses fotosintesis lebih optimal. 

Selain kecerahan air yang lebih 

tinggi pada titik sampling III, suhu 

dan salinitas pada titik sampling III 

juga yang memungkinkan untuk 

berkembangnya A. karianus. Data 

tentang faktor kimia dan fisika 

lingkungan dapat dilihat pada Tabel 

2. 

 
Gambar 6. Nilai Penting Spesies Diatom Di Pantai Maluk 

 

Faktor Fisika Kimia Perairan 

Faktor kimia dan fisika 

perairan merupakan variabel yang 

berperan terhadap pertumbuhan 

fitoplankton, khususnya diatom. 

Pengukuran parameter fisika kimia 

perairan di Pantai Maluk meliputi 

salinitas air, suhu air, suhu udara, 

pH, dan kecerahan air. Perairan 

Pantai Maluk memikili salinitas air, 

suhu air, suhu udara, dan pH yang 

relatif sama. Salinitas air berkisar 

antara rentang nilai dari 28
o
/oo 

sampai 29
o
/oo. Suhu air pada ketiga 

titik sampling relatif sama, yaitu 

berada pada suhu 25
o
C dan suhu 

udara tidak jauh berbeda di ketiga 

titik sampling penelitian, yaitu pada 

rentangan antara 28
o
C-29

o
C, 

sedangkan pH di ketiga titik 

sampling tersebut adalah 7. Berbeda 

dengan keempat faktor fisika kimia 

tersebut, kecerahan air pada ketiga 

titik sampling relatif lebih bervariasi 

berfluktuasi pada rentang nilai dari 

3,27-5,24 meter. 

Titik sampling ketiga 

memiliki salinitas yang sangat 

mendukung pertumbuhan diatom, 

sehingga titik sampling ketiga 

memiliki jumlah individu yang 

paling banyak dengan jumlah 

kepadatan tertinggi dibandingkan 

dengan titik sampling satu dan titik 



sampling dua. Selain tingginya 

kepadatan dan jumlah spesies diatom 

pada titik sampling tiga, namun 

memiliki indeks keanekaragaman 

dan indeks kemerataan yang lebih 

rendah daripada titik sampling satu 

dan titik sampling dua

Tabel  2.  Hasil  Pengukuran  Faktor  Fisika  Kimia  Perairan  di  Ketiga  Lokasi   

   Penelitian 

No. Parameter 
Titik Sampling 

I 

Titik Sampling 

II 

Titik Sampling 

III 

1. pH 7 7 7 

2. Salinitas (
o
/oo) 29 29 28 

3. 
Kecerahan air 

(meter) 
3,27 3,83 5,24 

4. Suhu air (
o
C) 25 25 25 

5. Suhu udara (
o
C) 28 29 29 

 

4.6 Kemiripan Antar Lokasi  

Persentase kemiripan 

tertinggi berdasarkan parameter 

biologi dan faktor fisika kimia 

perairan terdapat antara titik sampel I 

dan titik sampel II sebesar 60,99% 

dan titik sampel III terhubung 

dengan kelompok titik sampel I-II 

dengan persentase sebesar 49,06% 

(Gambar 7).  

 

persentase kemiripan 

berdasarkan gabungan antara 

parameter biologi dan faktor fisika 

kimia perairan yang terdapat diantara 

titik sampel I dan titik sampel II 

memiliki persen kesamaan tinggi 

sehingga dijajarkan dalam satu 

kelompok, sedangkan titik sampel III 

dihubungkan dengan kelompok titik 

sampel I dan II. Tingginya persen 

kesamaan titik sampel I-II 

disebabkan nilai parameter kimia 

fisika dan biologi yang tidak terlalu 

jauh berbeda. Begitu juga dengan 

kesamaan titik sampel III yang 

dihubungkan dengan kelompok titik 

sampel I dan II sehingga parameter-

paremeter lingkungan sangat 

mempengaruhi persen kesamaan 

antar stasiun. 

 

 
Gambar 4.6 Persen kemiripan antar lokasi pengambilan sampel di Pantai Maluk  

  berdasarkan gabungan antara parameter biologi dan parameter 

lingkungan 

 

 

 

 

 



Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

ini diambil kesimpulan bahwa 

struktur komunitas diatom di 

Perairan Pantai Maluk terdiri dari: 

1. Kepadatan diatom yaitu 1600 

ind/L dari 38 spesies diatom yang 

diteridentifikasi. 

2. Indeks keanekaragaman spesies 

diatom adalah 1,946. 

3. Indeks kemerataan spesies diatom 

adalah 0,522. 

4. Spesies yang memiliki nilai 

penting tertinggi adalah 

Asteroplanus karianus yaitu 

40,751% sedangkan Chaetoceros 

decipiens Camphylodiscus 

undulatus, Cocconeis scutellum, 

Grammatophora marina, 

Hantschia amphioxys, Mastogloia 

decussata, Navicula 

membranacea, Navicula 

cancellata, Nitzchia frequens, 

Odontella aurita, Rhabdonema 

adriaticum, Rhizosolenia alata, 

dan Triceratium reticulum 

memiliki nilai penting terendah 

yaitu 1,848%. 
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