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ABSTRAK 
Rumput laut merupakan komoditi Negara yang saat ini 

digalakkan oleh pemerintah guna meningkatkan devisa Negara, 

salah satu faktor dalam pembudidaya adalah tentang kedalaman 

penanaman rumput laut yang kurang efiesien dalam 

penanaman para petani. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pertumbuhan kedalaman penanaman Eucheuma 

cottonii yang memiliki pertumbuhan dan rendemen karaginan 

yang maksimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini  

metode eksperimental dengan Rancangan Acak Kelompok, 

dengan 4 perlakuan terdiri dari 1 kontrol dan 12 ulangan, data 

yang akan dikumpulkan di tiap perlakuan terdapat pada 4 titik 

ikat dalam tiap tali  ris. Pengamatan dilakukan selama 1 kali 

seminggu dengan mengukur berat, pertumbuhan spesifik, 

produksi rumput laut dan kualitas air, hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa berat mutlak produksi rumput laut  dan 

pertumbuhan spesifik  terbaik  pada kedalaman 35 cm dengan 

jumlah 647,83 gram dengan pertumbuhan spesifik sebesar 

6.51dan produksi rumput laut 310.95 g/m3 ,,  begitu juga 

dengan kandungan randemen keraginan dengan jumlah 

23.53%. untuk kualitas air pada lokasi penelitian masih 

dikatakan cocok untuk digunakan sebagai lokasi budidaya. 

 

Kata kunci : Pertumbuhan, Kedalaman, Eucheuma Cottonii, 

kualitas air, karaginan   

 

ABSTRACT 
 Seaweed is a State commodity that is currently 

encouraged by the government to increase the country's 

foreign exchange, one of the factors in the cultivators is about 

the depth of the planting of less efficient seaweed in the 

cultivation of farmers.This study aims to conclude the effect of 

depth of planting and combination of cultivation of seaweed 

Eucheuma cottonii which has the optimum quality and 

quantity. The method used in this study was an experimental 

method with Randomized Block Design, with 4 treatments 

consisting of 1 control and 12 replicates, the data to be 

collected in each treatment was at 4 binding points in each 

rope. The observations were conducted 1 times a week by 

measuring the weight, specific growth, seaweed production and 

water quality, the results of this study showed that the absolute 

weight of seaweed production and the best specific growth at 

depth of 35 cm with the amount of 647.83 grams with specific 

growth of 6.51 and seaweed production 310.95 g / m3 ,, as 

well as the content of randemen keraginan with the amount of 

23.53%. for water quality at the study site is still said to be 

suitable for use as a cultivation location. 
 

Keywords: Growth, Depth, Eucheuma Cottonii, water quality, 
carrageen 
 

I. PENDAHULUAN 

Rumput laut merupakan salah satu komoditi 

perikanan budidaya yang saat ini  digalakkan oleh 

pemerintah guna meningkatkan devisa negara. Rumput laut 

juga merupakan salah satu produk unggulan kelautan yang 

memiliki nilai ekonomis yang dapat menggerakkan sektor 

ekonomi mulai dari tingkat petani, produsen, pengolah 

hingga pengguna.  

Teluk Ekas merupakan salah satu teluk yang ada di 

Provinsi NTB, tepatnya di Kecamatan Jerowaru Kabupaten 

Lombok Timur, yang memiliki potensi untuk pengembangan 

budidaya rumput laut. Kabupaten  Lombok Timur memiliki 

luas lahan yang efektif untuk budidaya rumput laut yang 

lebih besar dari pada Kabupaten yang ada di pulau Lombok, 

dengan luas sebesar 2.000 ha. Namun banyaknya permintaan 

akan rumput laut menyebabkan luasan laut atau pantai 

menyebabkan seluruh luasan laut atau pantai dipadati oleh 

longline atau rakit budidaya. Selama ini pembudidaya belum 

memaksimalkan luas kolom air secara vertical. Padahal 

budidaya rumput laut dapat dilakukan secara verticultur. 

Salah satu metode yang bisa memaksimalkan luasan kolom 

tersebut adalah menggunakan metode susun tingkat (Petrus 

et,al,  2016). 

 Penelitian ini bertujuan untuk menyimpulkan 

pengaruh kedalaman penanaman dan kombinasi kolom 

budidaya rumput laut Eucheuma cottonii yang memiliki 

kualitas dan kuantitas optimal 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh 

kedalaman terhadap pertumbuhan rumput laut 

Eucheuma cottonii serta diharapkan dapat bermanfaat 

bagi masyarakat serta upaya efisiensi budidaya rumput 

laut khususnya masyarakat pesisir pantai. 

 

II. BAHAN DAN METODE 

 Penelitian ini dilaksakan pada bulan november 

sampai desember 2017 di teluk ekas kecamatan jerowaru, 

Lombok timur 

  Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

rumput laut Eucheuma cottonii sebagai bahan penelitian , air 

tawar untuk mencuci rumput laut, etanol untuk proses 

karaginan, an nitrat. 

   Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

metode eksperimental. Metode eksperimental dengan 

Rancangan Acak Kelompok, dilakukan dengan mengadakan 

percobaan terhadap obyek penelitian untuk menyelidiki ada 

tidaknya hubungan serta berapa besar hubungan sebab 

akibat antara dua faktor atau lebih.  

Sistem yang digunakan pada penelitian ini 

dilakukan pengacakan. Pada penelitian ini dilakukan 4 

perlakuan terdiri dari 1 kontrol dan 12 ulangan, data yang 

akan dikumpulkan di tiap perlakuan terdapat pada 4 titik ikat 

dalam tiap tali  ris 

 

Parameter Penelitian  

Pertumbuhan Mutlak  

Pertumbuhan mutlak rumput laut diamati dari awal 

hingga berakhirnya kegiatan penelitian. Menurut Dawes 

(1994), pertumbuhan mutlak diukur menggunakan rumus 

pertumbuhan mutlak yaitu : 

G =  t− 0  

 

Keterangan : 

G = Pertumbuhan Mutlak Rata-Rata (gr); 

Wt = Berat Bibit Pada Akhir Penelitian (gr);  

W0= Berat Bibit Pada Awal Penelitian (gr). 

Laju Pertumbuhan Spesifik  

  Laju Pertumbuhan Spesifik (LPS) diperoleh dengan 

menimbang bibit basah rumput laut. Pengumpulan data 

dilakukan dengan menimbang berat basah rumput laut pada 

setiap minggu atau satu kali pada tiap minggunya selama 45 

hari pada rumpun yang telah diberikan kode (tanda). 

Perhitungan presentase laju pertumbuhan rumput laut 

dengan menggunakan rumus yang telah diterapkan oleh 

Zonneveld et al. (1991) dalam Ruslaini (2016). yang antara 

lain sebagai berikut :  

 

LPS = 
              

 
x100% 

Keterangan :  

LPS = Laju Pertumbuhan Spesifik rata-rata ;  

Wt = Berat rata-rata bibit pada ti (g) (I = minggu I, 

minggu II…t); 

W0 = Berat rata-rata bibit pada ti-1(g);  

t = Periode Pengamatan (hari). 

Produksi Rumput Laut 

Produksi rumput laut dihitung dengan menggunaka 

rumus dari Samawi dan Zainudin (1996) dalam Serdiati et 

al.2010 sebagai berikut. 

               

Pr =
           

 
  

Keterangan  :  

Pr  : Produksi (g/m) 

Wo : Berat awal bibit rumput laut 

Wt : Berat akhir penanaman rumput laut (g) 

A : Panjang tali 

B : Jumlah titik tanam 

Rendemen Keraginan 
Pembuatan karaginan dari rumput laut pada awalnya  

dilakukan perlakuan alkali dengan variasi konsentrasi 5, 10 

dan 15%, kemudian dilakukan ekstraksi tahap I dengan 

waktu ekstraksi yang sama. Setelah proses ekstraksi 

dilanjutkan dengan proses destilasi. Larutan karaginan yang 

telah dipekatkan kemudian dilakukan proses pengendapan 

dengan tiga metode, yaitu : tanpa pengendapan, methanol, 

dan ethanol. Agar serat karaginan yang terbetuk lebih 

banyak dan warnanya terpisah, maka pengendapan 

dilakukan selama ± 24 jam. Kemudian serat karaginan 

dikeringkan dan dilakukan penggerusan agar serat karaginan 

menjadi powder. Untuk mendapatkan persentase karaginan 

dihitung menurut Ainsworth and Blanshard (1980) dalam 

Prastyowati, et,al.(2008) dengan rumus sebagai berikut :  

 

                      
               

             
       

Pengukuran Kualitas Air  

Pengukuran parameter kualitas perairan dilakukan 

setiap sekali minggu. Pengukuran secara fisika, meliputi : 

suhu, kecepatan arus, dan kecerahan dilakukan di lokasi 

budidaya rumput laut (Eucheuma cottonii). Pengukuran 

parameter kimia, meliputi : salinitas, oksigen terlarut (DO), 

derajat keasaman (pH), kecerahan intensitas cahaya dan 

kekeruhan. 

 

Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) yang terdiri dari 4 perlakuan 12 ulangan. 

Data variable Laju pertumbuhan rumput laut dan kadar 

keraginan yang diperoleh akan ditabulasi menggunakan 

mikrosof excel dan dianalisis menggunakan Analysis of 

Variance (ANOVA) pada taraf nyata 5%, kemudian 

dilakukan uji lanjut BNT (Beda Nyata Terkecil) 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil Pengukuran Berat Mutlak Rumput Laut 

Eucheuma Cottoni 

   Berat mutlak rata-rata pada tiap perlakuan dan uji statistic 

anova 

Perlakuan Pertumbuhan Mutlak 

Kontrol 523,33
c
± 1,61 

P1 543,34
b
± 1,67 

P2 647,83
a
± 2,89 

P3 474,92
d
± 1,73 

LSD (0,05) 1,67 

Anova  S 

 

Perlakuan dengan kedalaman penanaman rumput 

laut 35 cm merupakan kedalaman yang terbaik pada 

penelitian. Bobot mutlak pada P2 sebesar 647,83 gram 

diakhir penelitian. Tingginya pertumbuhan pada perlakuan 

ini dikarenakan kedalaman berhubungan erat dengan 

kecerahan, dan penetrasi cahaya. Effendi (2000) dalam 

Rusdani M,M (2013) Kecerahan dan kekeruhan perairan 

sangat menentukan jumlah intensitas cahaya matahari yang 

masuk ke lapisan air. Pada lokasi penelitian ini diperoleh 

nilai kecerahan di atas 6 meter. Kecerahan untuk 

pertumbuhan Eucheuma cottonii optimalnya 2,5 – 5 m. Hal 

ini senada dengan  Wenno (2009) bahwa kondisi air yang 

jernih dengan tingkat transparansi tidak kurang dari 5 meter 

cukup baik untuk pertumbuhan rumput laut. Kecerahan 

perairan yang ideal untuk pertumbuhan rumput laut yaitu 5 

meter Cokrowati (2013). 

Darmawati (2013) menyatakan bahwa proses 

pertumbuhan rumput laut sendiri sangat tergantung pada 

intensitas sinar matahari untuk melakukan proses 

fotosintesis, dimana melalui proses inilah maka sel-sel 

rumput laut dapat menyerap unsur hara sehingga memacu 

pertumbuhan harian rumput laut melalui aktifitas 

pembelahan sel. Pendapat yang sama pula oleh Anam (2010) 

bahwa rumput laut memerlukan sinar matahari untuk 

melakukan proses fotosintesis. Rumput laut tumbuh melalui 

proses fotosintesis, sebagai organisme produsen sehingga 

menghasilkan sel-sel hasil dari metabolisme dan digunakan 

untuk memperbanyak jumlah thallus sehingga ukuran dan 

jumlah thallus semakin lama semakin banyak. Selanjutnya, 

Sulistidjo (2002), menyatakan bahwa kedalaman yang ideal 

bagi pertumbuhan rumput laut adalah berada 30-50 cm dari 

permukaan air.  

 

Kebutuhan sinar matahari pada perlakuan P2 

tersedia dalam jumlah yang optimal sehingga memudahkan 

dalam melakukan proses fotosintesis. Menurut hasil 

penelitian  Sunarto, (2008). pada kedalaman 35 cm diperoleh 

pertumbuhan bobot mutlak tertinggi karna diduga laju 

penyerapan makanan berlangsung lebih cepat karena jarak 

antara permukaan (surface) air dengan rumput laut tidak 

terlalu jauh sehingga memudahkan rumput laut menyerap 

makanan.  

Pertumbuhan terendah terdapat pada P3 dengan 

kedalaman 75 cm memiliki bobot mutlak 474,92 gram. 

Rendahnya pertumbuhan pada kedalaman tersebut karena 

berkurangnya penetrasi cahaya pada kedalaman 75 cm. 

Semakin ke bawah tingkat kedalaman penanaman rumput 

laut maka semakin kecil pertambahan beratnya. Susilowati et 

al. (2012) menyatakan lambatnya pertumbuhan rumput laut 

pada kedalaman 75 cm diduga karena ketersediaan makanan 

dan intensitas cahaya kurang diserap secara optimal sehingga 

mengurangi prokdutivitas primer pada kedalaman tertentu. 

Peningkatan intensitas cahaya tidak selamanya 

meningkatkan  produktivitas. Intensitas cahaya yang sangat 

tinggi justru menjadikan terhambatnya proses fotosintesis 

(fotoinhibisi) sedangkan intensitas yang terlalu rendah 

menjadi pembatas bagi proses fotosintesis yang terjadi pada 

rumput laut (Sunarto, 2008). 

Laju Pertumbuhan Spesifik  

 

Hasil pengamatan laju pertumbuhan tertinggi 

spesifik rumput laut Eucheuma cottonii ditunjukkan pada  

perlakuan P2 (35 cm) yaitu 6,51%. Selanjutnya diikuti 

perlakuan  P1 (15 cm) 6.37% dan perlakuan P3 (75 cm) 

6.25% lebih kecil dari pada perlakuan Kontrol (5 cm) 6.33%. 

Rendahnya laju pertumbuhan rumput laut pada P3 

disebabkan dengan semakin bertambahnya kedalaman 

semakin rendahnya sirkulasi oksigen. Menurut Atmadja 

(1979) peranan kedalaman terhadap pertumbuhan rumput 

laut berhubungan dengan peningkatan suhu secara vertikal, 

penetrasi cahaya, densitas, kandungan oksigen dan unsur-

unsur hara. 

Hasil pengamatan selama pemeliharaan adanya 

peningkatan laju pertumbuhan berat rumput laut Eucheuma 

cottonii dari minggu pertama hingga mencapai laju 

pertumbuhan tertinggi pada minggu ketiga diduga ada 

kaitannya dengan fase-fase pertumbuhan tanaman. Ariyati et 

al. (2016) mengemukakan secara umum dari bobot awal 

sampai minggu ke-6 (45 hari masa tanam) pertumbuhan 

rumput laut pada kedalaman berbeda mengalami 

peningkatan pada setiap minggunya. Menurut Nursyahran 

dan Reskiati (2013) pada minggu pertama sampai minggu 

ketiga merupakan fase terjadinya pertumbuhan vegetatif, 

dimana tanaman melakukan pertumbuhan sel-sel jaringan 

dewasa sehingga didapatkan pertumbuhan berat semakin 

lebih besar.  Memasuki minggu keempat hingga minggu 

keenam laju pertumbuhan rumput laut Eucheuma cottonii 

mulai menurun. Nursyahran and Reskiati (2013) penurunan 
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laju pertumbuhan tersebut diduga karena mulai pada minggu 

keenam sel-sel meristematik telah mencapai tingkat (fase) 

dewasa sehingga pertumbuhan vegetatif berlangsung sangat 

lambat dan di gantikan oleh pertumbuhan generatif yaitu 

pembentukan organ-organ reproduksi untuk kebutuhan 

regenerasi tanama, akibatnya laju pertumbuhan menurun. 

 

Karaginan 

Pada kedalaman 5 cm, 15 cm, 35 cm dan 75 cm. 

Kandungan karaginan pada Eucheuma cottonii berkaitan 

dengan proses fotosintesis. Hasil pengamatan terhadap 

kandungan karaginan menunjukkan bahwa kadar tertinggi 

dihasilkan oleh Eucheuma cottonii yang ditanam pada 

kedalaman 35 cm, Hasil pengamatan menunjukkan bahwa 

tingkat kedalaman rumput laut berpengaruh nyata terhadap 

kandungan karaginan. Terdapat perbedaan kandungan 

karaginan yang signifikan antara rumput laut yang ditanam 

yaitu sebesar 23,53%, untuk standar mutu keraginan dikenal 

EEC Stabilizer Directive dan FAO/WHO specification 

mempunyai standar 99% lolos saringan 60 mesh, tepung 

yang terendap alkohol 0.7 dan kadar air 15% pada RH 50 

dan 25% pada RH 70 Diduga hal ini dipengaruhi oleh faktor 

internal dan lingkungan. Faktor internal adalah kandungan 

fikoeritrin dan klorofil-a yang cukup tinggi, sehinga tanaman 

dapat menyerap cukup banyak energi cahaya. 

 

  

Perbedaan rata-rata kandungan karaginan pada 

setiap perlakuan kedalaman ini diduga masih dipengaruhi 

oleh perbedaan karakteristik ekologis masing-masing kolom 

perairan baik itu faktor fisika, faktor kimia, maupun faktor 

ekologis lainnya. Menurut Freile Pelegrin et al. (2006), 

bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas 

karaginan adalah benda asing, musim, cahaya, nutrien, suhu 

dan salinitas yang dapat menurunkan kualitas dari rumput 

laut. Ditambahkan oleh Nurjannah (2003) kandungan 

karaginan dari masing-masing rumput laut sangat beragam, 

hal ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

spesies, lokasi budidayadan iklim tempat hidupnya. 

 

Produksi Rumput Laut 
 Berdasarkan hasil uji sidik ragam perbedaan 

kedalaman terhadap tingkat produksi basah rumput laut 

memperlihatkan bahwa sangat berpengaruh nyata (P<0.05). 

Hal ini menunjukkan bahwa produksi basah rumput laut 

(g/m3) pada perbedaan kedalaman memiliki produksi yang 

berbeda. 

 

 

Berdasarkan data yang diperoleh terlihat bahwa pada 

kondisi perairan yang sama terlihat perbedaan produksi 

antara ketiga perlakuan. Produksi rumput laut tertinggi 

terdapat pada P2 dengan kedalaman 35 cm (310.96 g/m
3
) 

lebih besar dibanding dengan perlakuan P1 15 cm (261.76 

g/m
3
) P3 75 cm (227.96 g/m

3
), dan Kontrol (251.20 g/m

3)
. 

Produksi erat kaitannya dengan laju pertumbuhan. Tingginya 

produksi disebabkan oleh laju pertumbuhan yang tinggi. 

Sesuai pendapat Sulistidjo (1994), bahwa produksi 

tergantung pada laju pertumbuhan yang terjadi, bila laju 

pertumbuhan tinggi maka produksi yang dihasilkan juga 

tinggi. 

 

Kualitas Air 

No Parameter Satuan Kisaran 

1 pH - 8.00 

2 

Salinitas (ppt) 

Ppt 30.02 

3 

Kecerahan (m) 

M 5.9 

4 Kekeruhan 

(mg/l 

Mg/l 1.02 

5 Kecepatan 

Arus 

m/s 0.32 

6 DO Mg/l 3.5 

7 Nitrat  Mg/l 0.10 

8 Fosfat Mg/l 0.20 

9 Suhu 
o
C 29 

 

Berdasarkan hasil pengukuran kualitas air, suhu 

tersebut menunjukkan bahwa perairan Teluk Ekas layak 

untuk budidaya rumput laut Eucheuma cottonii. Kisaran 

salinitas yang terukur selama penelitian masih dalam kisaran 

yang dapat ditolerir  sehingga mampu mendukung 

pertumbuhan rumput laut. Selama pengamatan pH perairan 

juga relatif stabil dan berada pada kisaran normal dalam 

mendukung kehidupan dan pertumbuhan rumput laut. Hasil 

pengukuran oksigen terlarut di lokasi penelitian dalam 

kondisi bagus dan masih bersifat alami untuk budidaya 

rumput laut. Nilai DO berkisar 3,5 mg/l. Kemudian untuk 

kecepatan arus, Fikri et al. (2013) menyatakan kecepatan 

arus yang ideal untuk budidaya Eucheuma cattonii adalah 

20-40 cm/dtk. Kedalaman perairan di lokasi budidaya ini 

dapat dikategorikan sesuai atau dapat diterima, namun perlu 

jaminan bahwa nutrien dari kedalaman ini masih bisa 

 
 

R2 = 0,841 
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tersuplai oleh arus untuk proses pertumbuhan. Nilai 

kekeruhan yang diperoleh pada penelitian ini rata-rata adalah 

0.21 NTU. Untuk kandungan fosfat dan nitrat, kandungan 

nitrat untuk perairan berkisar 0.1 ppm Dan fosfat berkisar 

antara 0.2 masih dalam kategori layak sebagai lokasi 

budidaya. Irawati et al. (2016) kesuburan rumput laut 

dipengaruhi oleh kandungan nitrat dan fosfat. Fosfat 

berperan dalam meningkatkan aktifitas tanaman untuk 

proses metabolisme yaitu untuk pertumbuhan dan 

perkembangan. 

 

 

KESIMPULAN 
Kesimpulan yang dapat di ambil dalam pembahasan 

dan selama penelitian yaitu Pertumbuhan yang ditanam pada 

Kedalaman berbeda berpengaruh nyata terhadap produksi 

dan kualitas rumput laut Eucheuma cottonii di perairan teluk 

ekas 
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