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ABSTRAK 

Epifit adalah tanaman yang menempel pada tanaman lain untuk 

menunjang tumbuh dan hidupnya. Tujuan penelitian ini yaitu a). Mengidentifikasi 

jenis alga epifit pada budidaya Kappaphycus spp. di perairan Teluk Serewe 

Kabupaten Lombok Timur, b). mengetahui perbedaan jenis alga epifit pada 

budidaya Kappaphycus alvarezii dan budidaya Kappaphycus striatum. Penelitian 

ini dilaksanakan pada bulan April-Juni 2018 di perairan Teluk Serewe Kabupaten 

Lombok Timur. Penelitian ini bersifat deskriptif. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan metode purposive sampling. Data disajikan dalam  bentuk tabel dan 

gambar serta dianalisis secara deskriptif. Jenis alga epifit yang ditemukan pada 

budidaya Kappaphycus spp. sebanyak 27 spesies. Semua spesies terbagi dalam 3 

kelas, 6 ordo, 10  famili, 17 genus dan 27 spesies. Jumlah epifit yang ditemukan 

pada budidaya Kappaphycus alvarezii maupun metode tanam longline adalah 23 

spesies, sedangkan jumlah epifit yang ditemukan pada budidaya Kappaphycus 

striatum maupun metode tanam patok dasar 26 spesies. 

Kata kunci : Budidaya Kappaphycus spp., identifikasi, alga epifit 

ABSTRACT 

Epiphytes are plants that attach to other plants to support their growth and 

life. The purpose of this study is a). Identifying epiphytic algae types in the 

cultivation of Kappaphycus spp. in the waters of Serewe Bay, East Lombok 

Regency, b). knowing the differences in epiphytic algae types in Kappaphycus 

alvarezii cultivation and Kappaphycus striatum cultivation. This research was 

conducted in April-June 2018 in the waters of Serewe Bay, East Lombok 

Regency. This research is descriptive. Sampling is done by purposive sampling 

method. Data is presented in the form of tables and images and analyzed 

descriptively. Epiphytic algae found in Kappaphycus spp. as many as 27 species. 

All species are divided into 3 classes, 6 orders, 10 families, 17 genera and 27 

species. The epiphytes found in Kappaphycus alvarezii and longline planting 

methods was 23 species, while the epiphytes found in Kappaphycus striatum 

cultivation and basic peg planting methods were 26 species. 

Keywords: Cultivation of Kappaphycus spp., Identification, epiphytic algae 



PENDAHULUAN 

Kappaphycus spp. 

berdasarkan pigmen termasuk dalam 

kelompok alga merah kelas 

Rhodophyceae. Algae merah ini 

tergolong Thallophyta karena belum 

dapat dibedakan antara akar, batang 

dan daun sejati seperti tanaman 

tingkat tinggi. Keseluruhan bagian 

tubuh dikenal sebagai talus 

(Atmadja, 1996). Kappaphycus spp. 

merupakan alga  laut yang 

dibudidaya secara luas oleh 

masyarakat pesisir baik dalam skala 

rumah tangga maupun skala besar. 

Besarnya pembudidayaan 

Kappaphycus spp. yang dilakukan 

oleh masyarakat disebabkan karena 

alga ini memiliki manfaat yang 

sangat luas dalam kehidupan sehari-

hari, baik sebagai sumber pangan, 

obat-obatan maupun bahan baku 

industri (Suparmi & Achmad, 2009). 

Jenis rumput laut yang 

dibudidayakan di Teluk Serewe 

Kabupaten Lombok Timur adalah 

Kappaphycus alvarezii dan 

Kappaphycus striatum. Kegiatan 

budidaya rumput laut mengalami 

fluktuasi sepanjang tahun. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor 

seperti kondisi lingkungan yang 

buruk, adanya herbivora yang 

menyerang rumput laut budidaya, 

serta adanya serangan epifit. Epifit 

adalah  tanaman yang  menempel 

pada tanaman lain untuk menunjang 

tumbuh dan hidupnya (Supriatno 

dkk, 2016). Keberadaan epifit pada 

budidaya Kappaphycus spp. akan 

menimbulkan persaingan dalam  

mendapatkan cahaya matahari saat 

proses fotosintesis, (Mudeng, 2017).  

Salah satu upaya untuk 

menghindari keberadaan epifit 

adalah dengan melakukan 

penanaman berbagai jenis rumput 

laut. Meskipun hal tersebut sudah 

dilakukan, populasi epifit tetap 

tinggi. Tujuan penelitian ini yaitu, 

mengidentifikasi jenis alga epifit 

yang terdapat pada budidaya 

Kappaphycus spp. di perairan Teluk 

Serewe Kabupaten Lombok Timur, 

dan mengetahui perbedaan jenis alga 

epifit pada budidaya Kappaphycus 

alvarezii dan budidaya Kappaphycus 

striatum. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif (Arikunto, 

2006). Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan Mei sampai Juni 2018 di 



area budidaya Kappaphycus spp. di 

perairan Teluk Serewe Kabupaten 

Lombok Timur.  

Alat dan bahan yang 

digunakan dalam penelitian ini antara 

lain alat tulis, balon tiup, buku 

identifikasi, cawan petri, cool box, 

DO meter, kaca benda, kaca penutup, 

kamer, kertas milimeterblock, kuas, 

mikroskop, pinset, plastik klip, 

reftraktometer, secchi disk, silet / 

cutter, spidol permanen, dan 

thermometer, alkohol 70%, aquades, 

formalin 0,4%, Kappaphycus 

alvarezii, dan Kappaphycus striatum. 

Pengambilan sampel 

makroalga epifit dilakukan dengan 

menggunakan metode purposive 

sampling. Pengamatan sampel 

dilakukan di Laboratorium Biologi 

Universitas Mataram. Talus 

Kappaphycus spp. yang memiliki 

alga epifit dipotong kemudian 

diletakkan di cawan petri dan diamati 

berapa menggunakan mikroskop 

stereo. Pengamatan sampel dilakukan 

dengan memperhatikan bentuk 

morfologi algae yang meliputi 

bentuk talus, tipe percabangan talus, 

warna talus, dan susunan sel pada 

talus dengan menggunakan 

mikroskop melalui beberapa 

perbesaran. 

Identifikasi sampel 

dilakukan di Laboratorium Riset 

Biologi Kelautan Universitas 

Mataram. Data yang diperoleh 

diidentifikasi dengan dicocokkan 

dengan merujuk pada buku 

identifikasi alga ataupun  literatur  

lainnya. Data yang diperoleh pada 

penelitian ini disajikan dalam bentuk 

tabel dan gambar dan dianalisis 

secara deskriptif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Alga memiliki 

kemampuan untuk bertahan hidup 

pada berbagai kondisi ekologi 

dengan menempel pada berbagai tipe 

substrat, bahkan sangat sering 

dijumpai menempel sebagai epifit 

pada permukaan organisme lain 

termasuk pada alga lain yang 

umumnya berukuran lebih besar 

(Mudeng, 2017).  

Jenis Alga Epifit pada 

Kappaphycus spp. di perairan 

Teluk Serewe Kabupaten Lombok 

Timur 

Berdasarkan hasil 

identifikasi, didapatkan 27 spesies, 

yang merupakan anggota dari kelas 



Ulvophyceae, Phaeophyceae, dan 

Florideophyceae. Spesies ini 

ditemukan epifit baik pada 

Kappaphycus striatum maupun 

Kappaphycus alvarezii. Spesies yang 

paling mendominasi adalah dari 

kelas Florideophyceae yaitu 22 

spesies, yang merupakan divisi dari 

Rhodophyta.  

Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian Supriatno dkk., (2016) 

bahwa divisi Rhodophyta merupakan 

salah satu divisi yang paling banyak  

ditemukan  hidup menempel pada 

Kappaphycus spp. karena morfologi 

kelas Rhodophyta memiliki bentuk 

silinder yang berukuran sedang 

sampai kecil sehingga jenis dari 

divisi Rhodophyta lebih cepat 

tumbuh pada talus Kappaphycus spp. 

dibandingkan dengan jenis lainnya.  

Epifit dari divisi 

Chlorophyta pada penelitian ini 

ditemukan dari kelas Ulvophyceae 

yang terdiri dari dua ordo, dua famili, 

dan dua genus serta tiga spesies, Ishii 

& Sadowsky (2010), menyatakan 

bahwa spora ganggang famili 

Chlorophyta memiliki 4 flagel. Spora 

ini akan lebih cepat sampai di 

permukaan atau substrat yang ingin 

ditempelinya. 

Divisi Phaeophyta 

ditemukan paling sedikit hanya 2 

spesies yaitu, Dyctyota mayae dan 

Padina minor. Kedua jenis alga ini 

ditemukan sebagai epifit pada 

budidaya Kappaphycus striatum. 

Kasim (2016) menyatakan bahwa 

genus Dictyota ini cukup banyak 

ditemukan pada daerah intertidal dan 

melekat dengan kuat pada substrat 

berbatu bahkan ada yang hidup 

menempel atau sebagai epifit pada 

alga lain. Alga jenis ini juga sebagian 

besar spesiesnya memiliki ukuran 

talus yang besar serta holdfastnya 

juga besar sehingga sedikit 

kemungkinan untuk menempel pada 

alga jenis lain. 

Deskripsi alga epifit  

Makroalga epifit yang 

ditemukan pada budidaya 

Kappaphycus spp. adalah sebagai 

berikut :  

Divisi Chlorophyta 

Alga epifit pada budidaya 

Kappaphycus spp. dari divisi 

Chlorophyta sebagai berikut : 

a. Ulva compressa  

Ulva compressa memiliki 

talus berwarna hijau muda 



berbentuk lembaran kecil 

(Handayani, 2014). Ulva 

compressa hampir selalu memiliki 

percabangan pada setiap  talusnya. 

b. Cladophora dalmatica 

Talus berbentuk halus, 

berwarna hijau muda sampai pucat, 

talus  membentuk jambul kecil 

padat. Bercabang dari dasar 

penggumpalan yang mulai dari 

rhizoid dari sel di daerah basal. 

Filamen meruncing dengan jelas 

dari sumbu utama ke arah sel 

apikal, bercabang pada hampir 

setiap sel di atas, dengan cabang 

yang biasanya menonjol dan tidak 

searah (2009. 

c. Chaetomorpha crassa  

Chaetomorpha crassa 

dikenal sebagai alga rambut hijau. 

Setiap sel tumbuh dari ujung ke 

ujung, memanjang dengan untaian 

kaku. Bentuk talus ada yang bulat 

seperti tabung, atau ada juga yang 

seperti rambut. Susunan talus 

terdiri dari satu sel dan banyak sel 

(Junaedi, 2004). 

 

 

 

 

 

Gambar 1  Kelas Ulvophyceae  a.Ulva compressa, b. Cladophora dalmatica,c. 

Chaetomorpha crassa,. Sumber : Koleksi pribadi, 2018. 

Divisi Phaeophyta 

Alga epifit pada Budidaya 

Kappaphycus spp. dari divisi 

Phaeophyta ditemukan sebanyak dua 

spesies. Berikut deskripsi masing-

masing spesies: 

a. Dyctyota mayae 

Dyctyota mayae memiliki 

talus berbentuk tegak, alga ini 

melekat pada substrat oleh rizoid. 

Warna talus alga ini umumnya 

coklat dengan beragam warna, 

ujung talus tumpul, margin atau 

pinggiran talus rata. Sporangia 

tunggal atau berkelompok di tengah 

talus (Jorge et al.,  2015). 

b. Padina minor  

Padina minor memiliki 

talus berbentuk seperti kipas, warna 

coklat kekuningan sampai coklat 

muda atau sedikit keputihan. Ujung 



talusnya rata seluruh lembarannya 

bersekat terdiri dari dua lapisan sel. 

Bagian bawah talusnya memiliki 

bentuk kosentris oleh garis yang 

berjarak sama dari setiap sorus 

(Capter & Niem, 1998 

 

 

 

 

 

Divisi Rhodophyta 

Divisi Rhodophyta 

ditemukan sebanyak 24 spesies yang 

epifit pada Kappaphycus spp. 

Berikut deskripsi masing-masing 

spesies: 

a. Hypnea pannosa 

Talus bengkok, warna 

kehijauan sampai keunguan. 

Cabangnya silinder, arah 

percabangannya tidak teratur 

bahkan ada yang berlawanan arah, 

membentuk sudut yang lebar dan 

aksil bulat. Percabangan terbagi 

menjadi bagian-bagian yang 

pendek dan besar dengan bagian 

ujung talus seperti duri (Capter & 

Niem, 1998). 

b. Hypnea valentiae 

Alga ini memiliki warna 

talus merah gelap bahkan sampai 

kecoklatan. Cabang talus yang  

 

tegak, cabang samping 

radial, secara bertahap lebih 

pendek. Memiliki percabangan 

yang pendek  mirip seperti duri. 

Cabang utama bengkok ke atas 

(Capter & Niem, 1998). 

c. Hypnea sp. 

Alga ini memiliki cabang 

talus  yang tegak, cabang samping 

radial, secara bertahap lebih 

pendek. Memiliki percabangan 

yang pendek  mirip seperti duri. 

Beberapa cabang dicabang utama, 

bengkok ke atas. Reproduksi alga 

ini dengan spora yang tumbuh di 

percabangan talus utama (Capter & 

Niem, 1998). 

d. Hypnea saidana  

Talus membentuk 

percabangan yang lurus dan tidak 

teratur, membentuk rumpun yang 

bengkok. Warna talus kehijauan 

Gambar : 2 Kelas Phaeophyceaea a. Dyctyota mayae  b. Padina minor. Sumber : 

Koleksi pribadi, 2018. 

a. b

b 



bahkan sampai kemerahan. sumbu 

utama talus berbentuk silinder, 

dengan ujung talus yang runcing 

seperti duri. 

e. Ceramium cimbricum   

Ceramium cimbricum 

memiliki talus berbentuk filamen 

tegak, bercabang berakhir di apeks, 

panjang dan lurus atau pendek. Pola 

percabangan talus dikotomi, pada 

tanaman dewasa memiliki 

percabangan sampai enam 

dikotomi. Cabang-cabang adventif 

jarang terjadi (Hughey et al., 2016). 

f. Ceramium clarionensis   

Percabangan talus alga ini 

dichotomous pada setiap talus. Pada 

talus tersebut banyak cabang 

adventive terbentuk. Alga ini 

memiliki nodus dengan ruas yang 

jelas. Ruas-ruasnya sedikit lebih 

lebar daripada panjang di bagian 

atas. Tetrasporangia di rongga atas 

cabang primer. Tetrasporangia 

tersebar secara eksternal di seluruh 

nodus pada talusnya (Elvie et al., 

2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 3 Kelas Florideophyceae a. Hypnea pannosa, b. Hypnea valentiae, c. 

Hypnea sp., d. Hypnea saidana, e. Ceramium cimbricum, f. Ceramium 

clarionensis, Sumber : Koleksi pribadi, 2018. 

g. Ceramium  flaccidum   

Ceramium flaccidum 

memiliki bentuk talus seperti 

filamen bengkok membentuk ruang 

kecil. Talus tegak bercabang 

selang-seling. Talus sekunder 

terbentuk pada setiap inter nodus. 

Sel aksial silinder, dan memanjang 

kearah ujung. Nodus melebar 

dibagian talus yang lebih muda. Sel 

basipetal tersusun rapi secara 

melintang pada bagian basal dan 

a 
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semakin keujung tidak teratur 

(Meneses, 1995).  

h. Ceramium cingulatum  

Alga ini memiliki bentuk 

talus silinder dengan ujung talus 

yang runcing seperti duri. 

Percabangan talus hanya terjadi di 

bagian basal talus dari rizoid 

sehingga alga ini tampak hanya 

terdiri dari talus utama saja. 

Susunan sel alga ini juga sama 

seperti susunan sel pada genus 

Ceramium yang lainnya. (Meneses, 

1995). 

i. Spyridia filamentosa  

Spyridia filamentosa 

memiliki talus berwarna abu-abu 

sampai abu-abu kemerahan, 

kadang-kadang berwarna merah 

kecoklatan, talusnya lentur dan 

lembut, percabangan talus tidak 

teratur, terdapat banyak bercabang 

di semua sisi dengan cabang yang 

lebih panjang dan pendek 

bercampur, dengan satu sampai 

beberapa sumbu (Curt et al., 2007). 

j. Spyridia hypnoides 

Spiridia hypnoides memiliki  

talus berwarna abu-abu sampai 

dengan abu-abu kemerahan. Ujung 

talus tumpul, ujung anak talus 

seperti duri. Ujung holdfastnya 

diskoid, selanjutnyaberserat atau 

stoloniferous (Curt et al., 2007). 

k. Heterosiphonia japonica   

Heterosiphonia japonica 

memiliki bentuk talus yang lebat. 

Memiliki satu atau lebih sumbu 

utama, dari cabang utama ini  

tumbuh menyebar cabang-cabang 

kecil yang membuatnya tampak 

lebat. Sumbu dan cabang utama 

memiliki struktur polysiphonous 

kemudian yang melekat pada 

cabang utama adalah 

monosiphonous, ranting (pseudo 

lateral) (Lluch, 2002).  

l. Heterosiphonia crispella  

Heterosiphonia crispella 

tumbuh sedikit percabangan 

polysiphonous di pangkalan (1-2 

segmen) dan monosiphonous ke 

atas, percabangan tumbuh disetiap 

sel dengan percabangan yang tidak 

teratur. Cabang paling bawah 

sederhana dan sedikit lebih panjang 

dari yang lain (Lluch, 2002). 

m.  Antithamnionella breviramosa 

  Antithamnionella 

breviramosa memiliki bentuk talus 

yang lebat. Alga ini berwarna 

merah agak gelap. Alga ini 

memiliki satu atau lebih sumbu 

utama, dari cabang utama ini 



tumbuh menyebar cabang-cabang 

kecil yang membuatnya tampak 

lebat (Norris, 2014).  

n. Acanthophora spicifera 

Acanthophora spicifera 

memiliki cabang utama dengan 

cabang-cabang pendek dan 

menentu yang tidak beraturan dan 

berputar. Cabang-cabang itu seperti 

kail, rapuh dan fragmennya mudah 

dibawa oleh gelombang. Warna 

talus sangat bervariasi, dan 

biasanya berwarna merah, ungu, 

atau coklat (Capter & Niem, 1998). 

o. Laurencia papillosa 

Talus coklat gelap hingga 

ungu, tersusun tegak dan 

percabangan yang tumbuh 

menyamping. Percabangan tidak 

teratur, dengan cabang silinder. 

Tertutup rapat dengan percabangan 

yang pendek sangat sederhana dan 

berbentuk silindris ujung talus 

tumpul (Capter & Niem, 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 4 Kelas Florideophyceae g. Ceramium flaccidum, h. Ceramium 

cingulatum, i. Spyridia filamentosa, j. Spyridia hypnoides k. 

Heterosiphonia japonica, l. Heterosiphonia crispella, m. 

Antithamnionella breviramosa, n. Acanthophora spicifera, o. Laurencia 

papillosa Sumber : Koleksi pribadi, 2018 

p. Bostrychia tenella  

Bostrychia tenella 

memiliki talus dengan percabangan 

ke dua arah menyamping (pinnate 

alternate) terlihat seperti bulu 

ayam. Warna talus mulai dari 

coklat gelap hingga keunguan. 

Talus dengan fase tetra sporofit 

g 
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memiliki kantong spora (stichidia) 

berbentuk kapsul dan terletak di 

ujung cabang. Sedangkan talus 

dengan fase gametofit memiliki 

cystocarp (Rahmawati, 2017). 

q.  Wrangelia gordoneae 

Talus tegak, terlihat 

lembut dan halus. Percabangan 

talus dapat. Masing-masing cabang 

tumbuh secara tak tentu dan teratur  

dalam satu bidang. Warna talus 

alga ini merah jambu atau coklat 

kemerah-merahan. Beberapa sumbu 

percabangan berasal dari holdfast 

tunggal dan dari cabang-cabang 

basal. Kemudian cabang-cabang 

kecil tumbuh dari cabang utama 

berbentuk ramping dan uniseriet 

yang berasal dari sel-sel kortikal 

(Buche et al., 2014). 

r. Wrangelia tanegana  

Talus alga ini berwarna 

hijau kekuning-kuningan. Terdapat 

empat anak cabang dari bagian atas 

setiap sel sumbu, dari cabang utama 

tumbuh cabang-cabang kecil 

sehingga tampak berbulu yang 

terdiri atas sel-sel tunggal yang 

tipis, ujungnya tajam dan runcing. 

Talus alga ini sangat halus, lembut 

dan menggantung ketika diletakkan 

di tangan (Buche et al., 2014). 

s. Amphiroa sp. 

Alga ini memiliki bentuk 

talus bersegmen pendek, pada 

bagian bawah silindris, sedangkan 

bagian atas agak runcing. Talus 

rimbun dengan percabangan talus 

dichotomus atau bercabang dua dan 

dapat mencapai tinggi sekitar 5-10 

cm. Substansi talus keras dan rapuh 

mengandung zat kapur. Warna talus 

dari alga ini yaitu merah sampai 

merah muda (Tampubolon dkk, 

2013). 

t. Tolypiocladia glomerulata 

Tolypiocladia glomerulata 

memiliki bentuk talus agak pipih. 

Panjang talus alga ini dapat 

mencapai 5 cm. Warna talus coklat 

gelap bahkan sampai kehitaman. 

Percabangan talus tersebar secara 

acak dicabang talus utama. Ujung 

talus dari alga ini runcing (Schmitz 

and falkenberg, 1987). 

u. Polysiphonia foetidissima  

Talus membentuk rumput 

padat yang menutupi permukaan 

substrat hingga 30 cm. Sumbu 

tegak dengan perkembangan 

rhizoid dari segmen basal. Cabang 

utama  memiliki anak cabang lagi 

dengan cabang pendek sampai lima 

anak cabang. Talus berbentuk pipih 



berwarna merah kecoklatan dan 

tegak (Diaztapia et al., 2013). 

v. Polisiphonia sp.    

Polysiphonia sp. memiliki  

panjang talus 1 cm ke atas. Warna 

talus coklat tua kemerahan sampai 

merah tua bahkan berwarna ungu, 

serta bercabang banyak dan tidak 

teratur. Alga ini tumbuh melekat 

pada substrat oleh banyak talus dan 

sumbu talus bercabang bercabang 

yang berkembang dari dasar sumbu 

muda (Bold et al., 1978). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 5 Kelas Florideophyceae p. Bostrychia tenella, q. Wrangelia gordoneae, 

r. Wrangelia tanegana, s. Amphiroa sp., t. Tolypiocladia glomerulata, u. 

Polisiphonia foetidisima. v. Polisiphonia sp. Sumber : Koleksi pribadi, 

2018. 

Jenis Algae Epifit pada Budidaya 

Kappaphycus alvarezii dan 

Kappaphycus striatum 

Sebanyak 22 spesies alga 

epifit ditemukan pada budidaya 

Kappaphycus alvarezii dan 26 

spesies alga epifit pada budidaya 

Kappaphycus striatum. Spesies 

Padina minor, Dyctyota mayae, 

Ceramium cimbricum, Laurencia 

papillosa, dan Amphirhoa sp. tidak 

ditemukan epifit pada Kappaphycus 

alvarezii. Sementara spesies 

Cladophora dalmatika tidak 

ditemukan epifit pada Kappahycus 

striatum, spesies ini hanya 

ditemukan epifit pada Kappaphycus 

alvarezii. Jenis Kappaphycus spp. 

yang dibudidayakan juga 

berpengaruh terhadap spesies alga 

epifit yang ditemukan.  

Pada budidaya 

Kappaphycus striatum, ditemukan 

lebih banyak jenis makroalga epifit 

dibandingkan dengan Kappaphycus 

alvarezii. Namun jumlah individu 

epifit yang ditemukan pada talus 

Kappaphycus alvarezii jauh lebih 

tinggi dibandingkan dengan jumlah 

individu yang epifit pada 

Kappaphycus striatum. Struk talus
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Kappaphycus alvarezii dan 

Kappaphycus striatum sangat 

berbeda, dimana talus Kappaphycus 

striatum jauh lebih licin dan keras 

dibandingkan dengan talus 

Kappaphycus striatum sehingga 

kemungkinan penempelan spora alga 

epifit akan lebih mudah pada 

Kappaphycus alvarezi. 

Parameter Lingkungan  

Kondisi lingkungan di setiap 

lokasi pengambilan sampel dengan 

metode tanam yang berbeda, 

parameter lingkungannya tidak jauh 

berbeda, bahkan hampir sama. Hal 

ini disebabkan karena pengambilan 

sampel dilakukan pada hari yang 

sama. Suhu air sangat penting 

peranannya bagi metabolise 

makroalga, karena kecepatan 

metabolisme meningkat dengan 

meningkatnya suhu air. 

Kecepatan arus dan 

nutrien yang ada di perairan Teluk 

Serewe Kabupaten Lombok Timur 

menjadi salah satu parameter yang 

mempengaruhi kepadatan epifit di 

perairan dikarenakan hal tersebut 

dapat mempengaruhi daya lekat 

holdfast dan penyebaran spora di 

perairan. Atmadja (1996), 

menyatakan bahwa perkembangan 

makroalga berkaitan dengan gerakan 

ombak, angin dan arus. Ismail 

(2014), juga menambahkan pada 

penelitiannya pergerakan ombak 

besar dan angin yang bertiup 

kencang menyebabkan makroalga 

lepas dari substratnya. Selain itu, 

dapat melepaskan spora-spora 

makroalga yang menempel. Hasil 

pengukuran kecepatan arus selama 

penelitian memiliki kecepatan 0,05 

m/s, nilai kecepatan arus tersebut 

dapat dikategorikan dalam kecepatan 

arus yang lemah sehingga dapat 

terlihat kepadatan jenis makroepifit 

yang menempel pada talus 

Kappaphycus spp. kisaran rentang 

kuat arus untuk kelangsungan hidup 

makroalga adalah 0,4 m/s.  

Kandungan nitrat di 

Perairan Teluk Serewe Kabupaten 

Lombok Timur  yang diperoleh 

selama penelitian berkisar 0,1 mg/L. 

Berdasarkan keputusan Kementerian 

Lingkungan Hidup (2004), bahwa 

kandungan nitrat yang 

menggambarkan kondisi perairan 

yang baik untuk pertumbuhan 

makroalga yaitu 0,090 sampai 3,50 

mg/L. Kandungan nitrat untuk biota 

laut adalah 0,0080 mg/L. Hasil 
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phospat yang didapatkan pada saat 

pengukuran cukup rendah, sehingga 

tidak sesuai dengan standar phospat 

untuk pertumbuhan alga. 

Nilai salinitas yang 

tercatat selama penelitian yaitu 4,0 

ppt. Berdasarkan data tersebut secara 

umum kondisi perairan dikatakan 

tidak sesuai untuk pertumbuhan 

makroalga. Hadiwigeno (1990) 

mengatakan bahwa kisaran nilai 

salinitas untuk pertumbuhan 

makroalga berkisar antara 2,8-3,4 

ppt. Tingginya nilai salinitas hasil 

pengukuran diteluk Serewe 

Kabupaten Lombok Timur mungkin 

saat melakukan pengukuran terjadi 

kesalahan pada alat atau cara 

pengukuran, sehingga hasil 

pengamatan tidak sesuai.  

Tingkat keasaman air 

(pH air) yang ideal bagi kehidupan 

organisme akuatik termasuk 

Makroalga pada umumnya berkisar 

antara 7 sampai 8,5 (Barus, 1996). 

pH air selama penelitian pada setiap 

lokasi penelitian berbeda-beda mulai 

dari kisaran 7,0-8,0 setiap spesies 

makroalga memiliki kisaran toleransi 

yang berbeda terhadap pH. Data hasil 

pengukuran pH air ini menunjukkan 

bahwa pH perairan Teluk Serewe 

Kabupaten Lombok Timur ideal 

untuk kelangsungan hidup alga. 

Konsentrasi DO air laut 

bervariasi, di laut lepas bisa 

mencapai 9,9 mg/l, sedangkan di 

wilayah pesisir konsentrasi DO akan 

semakin berkurang tergantung 

kepada kondisi lingkungan sekitar. 

Konsentrasi DO di permukaan air 

laut dipengaruhi oleh suhu, semakin 

tinggi suhu maka kelarutan gas akan 

semakin rendah. Nilai kadar DO 

yang diperoleh selama penelitian di 

perairan Teluk Serewe Kabupaten 

Lombok Timur berkisar antara 7,0-

8,2 ppm, Kondisi ini merupakan 

kondisi yang normal untuk 

kelangsungan hidup makroalga. 

 

 



Kesimpulan 

Jenis alga epifit yang 

ditemukan pada budidaya 

Kappaphycus spp. di perairan Teluk 

Serewe Kabupaten Lombok Timur 

didapatkan sebanyak 27 spesies. 

Semua spesies terbagi dalam 3 kelas, 

6 ordo, 10  famili, dan 17 genus. 

Jenis alga epifit yang ditemukan 

pada budidaya Kappaphycus 

striatum lebih tinggi dibandingkan 

dengan epifit pada Kappaphycus 

alvarezii yaitu sebanyak 22 spesies. 

pada budidaya Kappaphycus 

Alvarezii dan 26 spesies pada 

budidaya Kappaphycus striatum. 
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