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INTISARI 
 

Rumput laut Gracillaria sp. adalah jenis rumput laut yang diminati karena 
merupakan penghasil utama agar dan komoditas utama di daerah pesisir pantai. 
Dalam rangka untuk mendapatkan kualitas rumput laut yang baik maka dilakukan 
penelitian di daerah tambak sekotong lombok barat dengan analisa deskriptif. Pola 
pertumbuhan biomassa Gracillaria sp. dianalisis menggunakan model logistik, 
yaitu model yang memperhitungkan faktor logistik berupa ketersediaan makanan 
dan lingkungan pada suatu waktu. Metode yang digunakan adalah metode 
deskriptif. Pengambilan data dilakukan selama lima puluh hari dengan rentang 
pengukuran tiap sepuluh hari. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa pola 
pertumbuhan biomassa Gracillaria sp. cenderung membentuk kurva sigmoidal 
dengan laju sebesar awal 0,3-0,8 %, naik perlahan 1,2-2,2 %, bertambah cepat 
2,2-9,2 %, melambat 3-4 %, kemudian menurun 1-2 %, kerapatan optimum 
dicapai pada berat 455 gram yang juga merupakan carrying capacity (K), dan 
waktu panen maksimum dimulai pada hari ke 34 atau 35. Hasil dari penelitian ini 
baru di terapkan di Kabupaten Lombok Barat. 

Kata kunci: Gracillaria sp., biomassa, model logistik, kurva sigmoidal, carrying 
capacity. 

ABSTRACT 
 

Gracilaria sp. is a type of seaweed that is in demand because it is the main 
producer in order and one of the important commodities in the coastal areas. In order to 
obtain good quality seaweed then conducted research in the area west of Lombok 
Sekotong pond with a descriptive analysis. Gracillaria biomass growth pattern sp. 
analyzed using logistic models, ie models that take into account factors such as the 
availability of food logistics and the environment at a time. The method used is 
descriptive method. Data were collected during the fifty days with a range of 
measurement every ten days. In this study showed that the pattern of growth of the 
biomass Gracillaria sp. formed a sigmoid curve with the initial rate is 0,3-0,8 %, rising 
slowly 1,2-2,2 %, accelerating from 2,2 – 9,2 %, slowing the pace of 3 – 4 %, and then 
decreased 1 – 2 % 

Keywords: Gracillaria sp., biomass, logistic models, sigmoidal curve, carrying 
capacity 



PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan salah 
satu negara kepulauan terbesar di 
Dunia yang termasuk dalam kawasan 
Asia Tenggara yang terbentang dari 
sabang sampai merauke. Segala 
macam pemanfaatan hasil alam 
sedang gencar-gencarnya sekarang. 
Berbagai jenis hasil alam dijadikan 
komoditas dengan cara budidaya. 
Salah satu yang menarik perhatian 
adalah budidaya rumput laut 
Gracillarria sp. Permintaan rumput 
laut Gracilaria sp di dunia semakin 
meningkat. Permasalahan dalam 
budidaya rumput laut adalah sulitnya 
menentukan pola pertumbuhan yang 
baik, waktu panen yang tepat, serta 
bobot maksimal yang bisa dicapai. 

Dalam bidang Matematika 
dikenal sebuah metode yang biasa 
dipakai untuk mengaplikasikan 
masalah-masalah dikehidupan nyata 
yaitu pemodelan. Pemodelan 
merupakan metode yang digunakan 
untuk merubah, merumuskan, 
merinci, atau menyederhanakan hal-
hal dikehidupan nyata, kedalam 
suatu bentuk baru berupa persamaan 
matematika. Salah satu model 
matematika yang digunakan untuk 
menganalisa pertumbuhan adalah 
model logistik. Model ini banyak 
digunakan untuk merumuskan 
pertumbuhan suatu individu baik itu 
hewan maupun tumbuhan. 

Berdasarkan hal tersebut untuk 
dapat mengetahui dan mengenali 
perilaku pola pertumbuhan biomassa 
rumput laut Gracillaria, maka 
digunakan suatu model matematis 
yang dalam hal ini adalah model 
logistik. 

Dalam skripsi ini dipilih 
rumput laut Gracillaria sp. yang 

merupakan jenis rumput laut paling 
banyak diminati karena merupakan 
penghasil utama agar dan merupakan 
komoditas utama daerah pesisir 
pantai. Gracillaria sp. Berbeda 
dengan Gracillaria Verruscosa, yaitu 
pada masa tumbuh dan biomassanya. 
Gracillaria sp. akan diberikan 
katalisator berupa pupuk bionik yang 
bertujuan untuk memberi pengaruh 
pada pola serta masa tumbuh 
biomassanya. 

Dengan mengetahui pola 
pertumbuhan biomassa rumput laut 
Gracillaria sp. dapat ditentukan 
produksi yang maksimal, sehingga 
dapat membantu para pembudidaya, 
khususnya para petani rumput laut 
Gracillaria sp. 
 
Definisi 2.1 Persamaan diferensial 

adalah persamaan yang memuat 

turunan dari satu atau lebih variabel tak 

bebas terhadap satu atau lebih variabel 

bebas (Ross,1984). 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif yang 
merupakan penelitian ilmiah yang 
sistematis terhadap bagian-bagian 
dan fenomena serta hubungan-
hubungannya yang bertujuan untuk 
mengembangkan dan menggunakan 
model-model matematis, teori-teori 
atau hipotesis yang berkaitan dengan 
fenomena alam. Jenis penelitian ini 
memang biasa digunakan dalam 
bidang yang berkaitan dengan alam 
seperti fisika dan biologi. Metode 
yang digunakan adalah metode 
deskriptif yaitu metode yang 
digunakan untuk memberikan 
gambaran tentang fenomena tertentu 
atau aspek kehidupan tertentu dari 
objek yang diteliti. 



 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk mengetahui pertumbuhan 
biomassa rumput laut Gracillaria sp., 
maka dibentuk kerangka model 
logistik berdasarkan asumsi–asumsi 
seperti faktor yang mempengaruhi 
laju pertumbuhan. 

 Biomassa Gracillaria sp. 
disimbolkan dengan B, laju 
pertumbuhan dengan r, dan K yang 
merupakan kapasitas maksimum. 
Sesuai dengan batasan masalah, 
bahwa analisis Gracillaria sp. 
dianalisis berdasarkan berat dan 
waktu tumbuh saja. Sedangkan 
faktor lain diusahakan stabil, 
sehingga bisa diabaikan. 

Setelah hari ke pertama, laju 
pertumbuhan lebih besar dari nol ( r 
> 0 ), penyimpangan bisa terjadi 
karena proses adaptasi tiap tumbuhan 
yang berbeda. Laju pertumbuhan 
diasumsikan bergerak dari nol dan 
menuju titik jenuh pertumbuhan 
(batas). Pada saat laju mendekati 
batas, terdapat dua kemungkinan, 
laju tetap atau menurun. 

Dari asumsi-asumsi tersebut, 
maka model logistik yang dibentuk 
adalah 
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Solusi dari model tersebut adalah  

� =  − ��
��

 

Dari model logistik ini akan 
dicari nilai biomassa awal dari 
biomassa rumput laut Gracillaria sp. 
dengan mengasumsikan bahwa 

biomassa awal ditentukan pada � =
0. 

��0� = 
1 + ���.� ���

− 1�
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maka biomassa awal menurut 
model adalah ��. 

Kemudian dari model ini pula 
kita akan mencari nilai biomassa 
maksimum dari rumput laut 
Gracillaria sp. dengan 
mengasumsikan t mendekati tak 
hingga (� → ∞), maka 

lim�→�
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����
���� !"#
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dengan begitu nilai biomassa 
maksimum adalah K. 

ada dua titik kesetimbangan menurut 
model logistik ini yaitu pada saat 
� = �� dan � = . Laju 
pertumbuhan bergerak perlahan 
meninggalkan titik awal (Bo) dan 
mendekati titik kesetimbangan kedua 
K. 

 

untuk mendapatkan waktu panen 
maksimum maka harus diperhatikan 
bahwa waktu panen maksimum 
hanya bisa dicapai ketika t bernilai 
maksimum yang artinya hal ini 
hanya terjadi pada kondisi biomassa 
mendekati nilai kapasitas 
maksimumnya. Menurut model 
logistik maka t maksimum dicari 
dengan rumus 



� = 
1 � ��� 	

� � 	
ln �

sehingga diperoleh t maksimum.

Ternyata pola pertumbuhan rumput 
laut Gracilaria sp. menurut model 
logistik sama seperti pola 
pertumbuhan tanaman pada 
umumnya. Meskipun dengan rasio 
yang berbeda, akan tetapi masih di 
dalam ciri-ciri umum pola 
pertumbuhan tanaman yaitu 
cenderung membentuk kurva 

 

Gambar 4.5. Grafik rata
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sehingga diperoleh t maksimum. 

Ternyata pola pertumbuhan rumput 
. menurut model 

logistik sama seperti pola 
pertumbuhan tanaman pada 
umumnya. Meskipun dengan rasio 
yang berbeda, akan tetapi masih di 

ciri umum pola 
mbuhan tanaman yaitu 

cenderung membentuk kurva 

sigmoidal, dimana laju pertumbuhan 
cenderung lambat pada awalnya, 
bahkan ada yang turun dari berat 
semula. Kemudian perlahan naik 
dalam periode selanjutnya, laju 
semakin cepat dan mencapai titik 
jenuh, lalu melambat kembali 
menuju titik maksimum

Dari persamaan (3) dapat diketahui 
hubungan antara laju pertumbuhan 
biomassa rumput laut 
�����
��  dan biomassa rumput laut 

Gracillaria sp. B(t). Biomassa rupu
laut Gracillaria sp. akan mendekati 
titik setimbang pada saat laju 
pertumbuhan biomassa rumput laut 
bernilai nol (Stewart,1999).

Gambar 4.5. Grafik rata-rata lajupertumbuhan. 
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sigmoidal, dimana laju pertumbuhan 
cenderung lambat pada awalnya, 
bahkan ada yang turun dari berat 
semula. Kemudian perlahan naik 
dalam periode selanjutnya, laju 
semakin cepat dan mencapai titik 

lambat kembali 
menuju titik maksimum. 

Dari persamaan (3) dapat diketahui 
hubungan antara laju pertumbuhan 
biomassa rumput laut Gracillaria sp. 

dan biomassa rumput laut 

. Biomassa ruput 
. akan mendekati 

titik setimbang pada saat laju 
pertumbuhan biomassa rumput laut 
bernilai nol (Stewart,1999). 
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Tabel.. LajuPertumbuhanBiomassaRumputLautGracillaria sp. 

 

 Nilai maksimum biomassa 
rumput laut dalam penelitian ini 
adalah 455. Jadi kerapatan optimum 
biomassa rumput Gracillaria sp. 
adalah nilai maksimum yang dicapai 
rumput laut dalam masa tumbuhnya. 
Dengan kata lain kerapatan optimum 
bernilai 455. 

Waktu panen rumput laut 
Gracillaria sp. berada pada rentang 
30-45 hari dengan kandungan agar 
yang masih banyak. Setelah masa itu 
kandungan agar masih ada, namun 
kualitasnya tidak terlalu bagus. 

Peneliti lain mengatakan pada 
masa 2-2,5 bulan, bahkan ada yang 

Perlakuan Ulangan 
Laju pertumbuhan (%) Rata-rata laju 

Pertumbuhan (%) I II III IV V 

P1 1 0,3 1,2 2,3 1,7 3,7 1,84 
2,5 
2,87 
2,67 

2,47 
  2 0,4 1,4 3 4 3,7 

  3 0,3 1,28 3,01 5,5 4,25 

  4 0,2 0,8 4,04 4,74 3,66 

P2 1 0,5 1,2 7,63 10,09 7,54 5,39 

4,87 
  2 0,4 1,65 6,9 6,1 4,86 3,98 

  3 0,3 1,76 7,56 7,83 6,09 4,07 

  4 0,2 1,45 9,64 10,36 8,53 6,04 

P3 1 0,88 2,42 9,19 12,23 9,95 6,93 

6,92 
  2 0,80 2,47 9,09 11,86 9,95 6,83 

  3 0,88 2,1 8,89 13,14 9,48 6,89 

  4 0,80 2,2 9,1 13,14 10 7,048 

P4 1 0,08 0,64 4,66 5,83 4,45 3,132 

2,541 
  2 -1,26 0,44 4,38 3,8 2,89 2,05 

  3 -0,71 0,64 4,46 4,07 3,28 2,348 

  4 -0,98 0,4 5,47 4,62 3,66 2,634 

P5 1 -2,73 -0,13 3,65 3,2 2,42 2,374 

2,198 
  2 -1,62 -0,4 3,14 3,03 3,03 1,84 

  3 -0,89 0,2 3,72 3,9 2,7 2,282 

  4 -2,7 -0,44 3,51 3,37 2,34 2,296 

P6 1 -4,66 -1,14 2,37 2,95 2,31 2,43 

2,2 
  2 -3,88 -1,45 3,07 3,86 2,31 2,334 

  3 -3,2 -0,9 2,56 2,48 1,96 1,86 

  4 -2,7 -0,26 3,24 2,89 2,31 2,176 

P7 1 -6,09 -2,23 1,47 1,73 1,38 1,394 

1,692 
  2 -9,6 -3,85 0,29 0,9 0,08 1,404 

  3 -8,4 -3,47 1,64 1,94 1,56 2,014 

  4 -7,27 -2,94 1,88 1,99 1,58 1,956 



menyatakan waktu panen harus 
dimulai dari hari ke 45-60. Namun 
untuk menjaga kualitas rumput laut 
tetap utuh dalam kurun waktu 
tersebut dibutuhkan perawatan yang 
lebih, kontrol yang terus-menerus, 
sehingga memerlukan tenaga dan 
biaya operasional tambahan. 

Selain itu, panen dalam jangka 
waktu 45-60 hari dimaksudkan untuk 
menambah volume rumput laut yang 
biasa diproduksi dalam skala banyak 
yang tidak memperhatikan 
kandungan agar didalamnya. Pada 
akhirnya hasil yang bisa dijual tidak 
terlalu jauh berbeda yang bila di 
bandingkan dengan panen yang 
memperhatikan kualitas kandungan 
agar didalam rumput laut. 

Pada hari ke-30 berat rumput 
laut yang dihasilkan sudah 2,1 kali 
berat semula. Hal ini seperti yang 
dinyatakan oleh Sulitijo (1985) 
bahwa dengan laju pertumbuhan 
berat perhari, dalam kurun waktu 35 
hari rumput laut sudah dapat 
dipanen. Sedangkan menurut Alifatri 
(2012) bahwa laju pertumbuhan 
rumput laut dianggap cukup 
menguntungkan apabila 3 % 
pertambahan berat per hari. 
Penambahan katalis juga 
mempengaruhi cepat atau lambatnya 
panen. Oleh sebab itu pemilihan dan 
pemberian katalis yang tepat, akan 
sangat membantu dalam 
meningkatkan hasil produksi rumput 
laut. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil prediksi dengan 
menggunakan model dan dengan 
membandingkan dengan data 

lapangan, diperoleh hasil yang 
hampir sama yaitu : 

1. Pertumbuhan  biomassa rumput 
laut Gracillaria sp. cenderung 
membentuk kurva sigmoidal, 
yaitu pada fase awal laju 
pertumbuhan sebesar 0,3-0,8 %, 
kemudian bergerak perlahan 
dengan laju sebesar 1,2-2,2 %, 
pada hari ke-30 laju bertambah 
cepat 2,2-9,2 %, periode 
selanjutnya melambat hanya 
bertambah 3-4 %, dan pada 
akhirnya menurun pada fase 
terakhir (penuaan) 1-2 %. 

2. Kerapatan Optimum biomassa 
rumput laut Gracillaria sp. yang 
dicapai dalam penelitian ini 
adalah 455 gram ( � 455�. 
Kerapatan mencapai nilai 
maksimum ketika biomassa 
rumput laut sama dengan 
Carrying capacity 
(K).Pemberian pupuk bionik 
sebagai katalisator dengandosis 
yang berbedamemberipengaruh 
kerapatan optimum yang 
diperoleh. 

3. Waktu panen maksimum rumput 
laut Gracillaria sp.dicapai pada 
hari ke 34-35, dimana rumput 
laut Gracillaria sp.akan 
memberikan hasil terbaik. 

SARAN 

1. Pemilihan katalis yang baik 
merupakan salah satu faktor 
penting untuk mendapatkan 
hasil maksimal dari rumput laut 
Gracillaria sp. 

2. Untuk penelitian selanjutnya 
mungkin bisa dibedakan 
perlakuan berdasarkan faktor 
lainnya seperti berat, dosis, atau 
jumlah perlakuan. 
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