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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2015 sampai Maret 2015 di Desa Teluk 

Bakau Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Dinoflagellata epibentik yang 

ditemukan dilokasi penelitian berjumlah lima spesies yaitu, Gambierdiscus toxius, 

Prorocentrum lima, Prorocentrum rhathymum, Ostreopsis ovata dan Collia monotis. 

Empat dari lima jenis tersebut berpotensi  mengandung biotoksin jenis Ciguatera Fish 

Poisoning (CFP) yaitu, Gambierdiscus toxius, Prorocentrum rhathymum, Prorocentrum 

limadan Ostreopsis ovata. Prorocentrum lima selain megandung Ciguatera Fish Poisoning 

(CFP) juga mengandung Diarrhetic Shellfish Poisoning (DSP). Jenis Prorocentrum 

rhathymum memiliki presentase tertinggi yakni 27% sedangkan yang terendah jenis 

Gambierdiscus toxius dengan nilai 4%. Kelimpahan spesies dinoflagellata epibentik di 

Desa Teluk Bakau adalah 3992 ind/cm² luas daun lamun, Dnoflagellata terbanyak jenis 

Prorocentrum rhathymum 1065 ind/cm² luas daun lamun. dan paling sedikit kelimpahanya 

adalah jenis Gambierdiscus toxicus 176 ind/cm² luas daun lamun. Nilai indeks 

keanekaragaman adalah sebesar 2,17 dengan kategori keanekaragaman jenis yang tergolong 

“sedang”, Nilai indeks keseragaman adalah sebesar 0,93 yang secara kategori termasuk 

kedalam nilai keseragaman spesies yang tergolong „Tinggi”, nilai dominansi sebesar 0,23 

dengan demikian terkategorikan dominansi jenis tertentu masih tergolong “rendah”. Suhu 

di Desa Teluk Bakau adalah 27,51ºC, Dan dari hasil pengukuran salinitas di Desa Teluk 

Bakau mempunyai nilai 34,20 
0
/00. Sedangkan kecepatan arus memiliki nilai 0,033 m/detik 

serta mempunyai kecerahan yang 100% tampak dasar dan Nilai pH di Desa Teluk Bakau 

adalah 8,13. 
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mailto:agunk.saputro57@gmail.com
mailto:mzeoke@gmail.com
mailto:sea_a_reef@hotmail.com


2 

 

Potential Abundance Epibentik Dinoflagellate Containing Biotoksin 

at Seagrass kind Enhalus acoroides in the Village of Teluk Bakau 

 
 

Agung Saputra 

Mahasiswa Ilmu Kelautan, FIKP UMRAH, agunk.saputro57@gmail.com 

Muzahar 

Dosen Ilmu Kelautan, FIKP UMRAHmzeoke@gmail.com 

Arief Pratomo 

Dosen Ilmu Kelautan, FIKP UMRAH, sea_a_reef@hotmail.com 

ABSTRACT 

 

 This study was conducted in January 2015 until March 2015 in the village of 

Teluk Bakau Bintan regency of Riau Islands Province. Epibentik dinoflagellate foundin the 

locationstudyof fivespecies, namely, Gambierdiscus toxius, Prorocentrum lima, 

Prorocentrum rhathymum, Ostreopsis ovata and Colliamonotis. Four of the five types of 

potentially contain biotoksin types of Ciguatera Fish Poisoning (CFP). ie, Gambierdiscus 

toxius, Prorocentrum rhathymum, Prorocentrum lima and Ostreopsis ovata. Prorocentrum 

lima besides contain Ciguatera Fish Poisoning (CFP) also contains Diarrhetic Shellfish 

Poisoning (DSP). Rhathymum Prorocentrum type has the highest percentage of 27% and 

the lowest type of Gambierdiscus toxius with a value of 4%. Epibentik Dinoflagellate 

species abundance in the village of Teluk Bakau is 3992ind/cm² leaf area of seagrass, 

Dnoflagellate most types of Prorocentrum rhathymum 1065ind/cm² seagrass leaf area. and 

at least abundance is kind Gambierdiscus toxicus178ind/cm² seagrassleaf area. The value of 

diversity index amounted to 2.17 with adiversity of species classified ascategory "medium", 

is a uniformity index value of 0,93 which is a category included in the value of the 

uniformity of species classified as "High", dominance value of 0.23 thus uncategorized 

dominance certain types still relatively "low". Temperatures in the village of Teluk Bakau 

is 27.51ºC , and from the results of measurements of salinity in the village of Teluk Bakau 

has a value of 34.20
0
/00. While the flow velocity has a value of 0.033 m/sec and has a 

brightness of 100% looks basic and the pH value in the village of Teluk Bakau is 8.13. 
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I. PENDAHULUAN 

 

Dinoflagellata merupakan suatu 

kelompok besar mikro alga.Kebanyakan 

Dinoflagellata menghuni lautan, perairan 

tropis maupun perairan subtropis. 

Dinoflagellata berperan sebagai produsen 

primer di laut (Nontji, 1993 dalam 

Anggraini et.al, 2012). Oleh karena itu 

Dinoflagellata mempunyai arti penting 

bagi perikanan karena merupakan pakan 

alami bagi ikan – ikan yang bernilai 

ekonomis. Akan tetapi, dalam keadaan 

blooming Dinofalellata dapat merugikan 

dan menyebabkan perubahan warna air 

laut menjadi merah, merah kecoklatan 

hijau atau kuning hijau, bahkan putih, dan 

peristiwa tersebut dapat disebut dengan 

istilah Harmful Algal Bloom (HAB), 

(Anggraini et.al, 2012). Beberapa jenis 

Dinoflagellata dalam kondisi berlimpah 

yang menghasilkan racun dapat 

berbahaya dan merusak ekosistem 

perairan. 

Dinoflagellata epibentik umumnya 

hidup dan menetap di pasir, detritus yang 

mengapung, menempel di permukaan 

makroalga dan lamun, serta sisanya 

kadang berenang bebas tetapi masih dekat 

dengan permukaan tempat berasosiasi 

(Anderson dan Lobel, 1987). Penelitian 

Anderson dan Lobel (1987) mendapatkan 

hasil bahwa banyak Dinoflagellata di 

daerah tropis yang hidup atau berasosiasi 

dengan makro alga, lamun atau 

permukaan lain adalah beracun. 

Keberadaan Dinoflagellata epibentik pada 

ekosistem lamun, apalagi sampai terjadi 

blooming, akan menimbulkan dampak 

seperti reduksi penetrasi cahaya, 

menimbulkan dampak negatif bagi 

ekosistem lamun (GEOHAB, 2001). 

Ekosistem padang lamun 

merupakan tempat yang dapat 

memberikan perlindungan dan substrat 

menempel berbagai jenis organisme 

meskipun tidak ada hubungan trofik 
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dengan padang lamun tersebut. 

Kepadatan padang lamun akan 

meningkatkan kelimpahan organisme 

yang hidup di dalamnya, karena semakin 

bertambahnya sarana fisik, bahan 

makanan dan sarana tempat berlindung 

bagi organisme dari pemangsa.  

DeSylva (1994) dalam Widiarti dan 

Fitriani (2012) menemukan bahwa 

Biotoksin yang diproduksi oleh mikro 

organisme bentik dapat berpindah ke 

hewan karnivora besar melalui proses 

rantai makanan. Lebih lanjut lagi, 

beberapa spesies dinoflagellata epibentik 

seperti Amphidinium carterae, 

Gambierdiscus toxius, Ostreopsis 

lenticularis, O.siamenesis, O.ovata, 

Prorocentrum lima, P. concavum, 

P.compresum, P. emarginatum, P. 

rhathymum, dapat berpotensi 

menghasilkan racun. Biotoksin pada 

Dinoflagellata dapat berupa Amnesic 

ShellfishPoisoning (ASP),Ciguatera Fish 

Poisoning (CFP), Diarrhetic Shellfish 

Poisoning (DSP), Paralytic Shellfish 

Poisoning (PSP). Oleh karena itu 

penelitian ini dilakukan untuk 

memberikan informasi dan pengetahuan 

tentang Dinoflagellata epibentik pada 

daun lamun yang mengandung Biotoksin. 

Peneliti ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi keberadaan, jenis dan 

kelimpahan Dinoflagellata epibentik pada 

daun Lamun jenis Enhalus acoroides dan 

mengidentifikasi jenis Dinoflagellata 

tersebut yang berpotensi mengandung 

Biotoksin serta parameter perairan di 

sekitar tempat hidupnya di Desa Teluk 

Bakau Kabupaten Bintan Provinsi 

Kepulauan Riau. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Fitoplankton Dinoflagellata 

Ada beraneka ragam organisme 

mikroskopik nabati yang merupakan 

bagian terbesar dari organisme plankton, 

yang mampu menghasilkan bahan-bahan 
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organik.Melalui rantai makanan, bahan 

organik dapat mencapai ke organisme 

konsumen dari tingkat trofik yang lebih 

rendah hingga ke tingkat trofik lebih 

tinggi. Namun, umumnya jenis 

fitoplankton dari Dinoflagellata dapat 

memproduksi racun, yang dapat 

menyebabkan kerugian ekonomi yang 

cukup besar, seperti kematian massal 

pada usaha budidaya laut dan perikanan, 

serta membahayakan kesehatan manusia 

dan lingkungan hidup akuatik 

(Wiadnyana, 1994 dalam Kurniawan, 

2008). 

Kehidupan di laut sangat 

bergantung pada fitoplankton sebagai 

kelompok produsen primer. Fitoplankton 

(plankton nabati) merupakan tumbuhan 

yang berukuran mikrokopis yang hidup 

melayang di laut dan tak dapat terlihat 

oleh mata telanjang. Fitoplankton menjadi 

mata rantai pertama dari rantai pangan 

primer yang mampu membentuk zat 

organik dari zat anorganik (Raymont, 

1981 dalam Nitajohan, 2008) 

Fitoplankton adalah bagian dari plankton, 

dimana plankton adalah makhluk 

(tumbuhan dan hewan) yang hidup 

mengapung, mengambang atau melayang 

di dalam air yang memiliki kemampuan 

renang yang sangat terbatas hingga selalu 

terbawa hanyut oleh arus (Nontji, 2006 

dalam Kurniawan, 2008). 

B. Dinoflagellata 

Istilah Dinoflagellata berasal dari 

bahasa Yunani yaitu dinos “berputar” dan 

flagela “cambuk”, denyutan dua flagela 

dalam alur tegak lurus pada “armor 

(lapisan baja) ini menghasilkan suatu 

gerakan berputar yang kemudian menjadi 

dasar penamaan organisme tersebut. 

Masing-masing spesies Dinoflagellata 

memiliki suatu bentuk khusus yang 

diperkuat oleh lempeng selulosa internal 

(Campbell, 2000 dalam Kurniawan, 

2008). 
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Dinoflagellata merupakan jenis 

terbanyak dari fitoplankton laut 

setelahdiatom. Dinoflagellata merupakan 

fitoplankton bersel tunggal, diameter 

berukuran 20-200 μm dan mempunyai 

flagella untuk bergerak. Banyak 

diantaranya yang dapat berfotosintesis 

dengan kloropas yang menyatu dengan 

strukturnya. Faust et.al. (2005) 

menyatakan bahwa Dinoflagellata rata-

rata tumbuh lebih lambat pada kondisi 

konsentrasi nutrien rendah dibandingkan 

kelompok alga yang lain. Umumnya 

lingkungan laut dengan turbulensi rendah 

dan nutrien tinggi lebih disukai 

Dinoflagellata. 

C. Dinoflagellata 

Dinoflagellata epibentik 

merupakan istilah untuk dinoflagellata 

yang hidupnya menempel pada subsrat 

hidup yang ada di perairan laut. 

Dinoflagellata epibentik umumnya hidup 

dan menetap di pasir, detritus yang 

mengapung, menempel di permukaan 

makroalga dan lamun, serta sisanya 

kadang berenang bebas tetapi masih dekat 

dengan permukaan tempat berasosiasi 

(Anderson dan Lobel, 1987). Faust (2000) 

menambahkan bahwa dengan 

keberadaannya yang bisa ditemukan di 

berbagai tempat tersebut, maka 

Dinoflagellata epibentik mempunyai sifat 

ekologi yang kompleks. Dinoflagellata 

epibentik secara spesifik berasosiasi 

dengan lamun dan makroalga dimana 

konsentrasi nutrien yang tinggi tersedia 

untuk tumbuh (Anderson dan Lobel, 

1987). 

III. METODELOGI 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi pengambilan sampel adalah di 

areal kawasan konservasi padang lamun 

perairan Desa Teluk Bakau. Penelitian ini 

dilakukan pada bulan Januari 2015 

sampai Maret 2015 di Desa Teluk Bakau 

Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan 



7 

 

Riau.Lokasi penelitian dibagi menjadi               

7 stasiun penelitian dengan melihat ada 

atau tidaknya komunitas lamun jenis 

Enhalus acoroides. 

 

Gambar 1. Peta lokasi penelitian 

B. Pengambilan Sampel 

Sampel individu lamun diambil 

dengan cara snorkeling. Snorkling 

diakukan tegak lurus dari pantai 

mendekati ekosistem terumbu 

karang.Pengambilan sampel lamun 

dilakukan dengan metode koleksi bebas 

di sepanjang jalur snorkling.Metode 

koleksi bebas dilakukan sesuai 

McCaffrey (1990) et.al dalam Anggraini 

et.al (2012). 

Pada masing-masing sampel lamun, 

dilakukan pengambilan sampel 

Dinoflagellata epibentik yang menempel 

pada daun lamun tersebut.Pengambilan 

sampel Dinoflagelata ini mengikuti 

metode yang diperkenalkan oleh 

Yasumoto et.al, dalam Nitajohan (2008), 

sebagai berikut : 

a. Sampel Dinoflagellata diambil 

dengan cara menggunting daun sampai ke 

pangkalnya dari satu individu lamun. 

b. Daun Lamunkemudian dimasukkan 

dalam kantong plastik bening berukuruan 

5 kg beserta air yang berada di sekitarnya. 

c. Setelah itu dikocok selama 2 - 4 

menit untuk mendapatkan sampel 

Dinoflagellata yang terlepas dari daun 

lamun. 

d. Kantong plastik bening berukuran 5 

kg kemudian diberi label. 

e. Air dari hasil kocokan tadi kemudian 

disaring menggunakan plankton net dan 
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dimasukkan ke dalam botol sampel dan 

diawetkan dengan larutan lugol 4%. 

C. Identifikasi Dinoflagellata 

Epibentik 

Identifikasi Dinoflagellata epibentik 

dengan mengguinakan buku 

identifikasi“Marine and Fresh Water 

Plankton” Davis (1995), “Invertebrate 

Zoology” Barnes (1980) dan “World 

Registation of Marine Spesies” WORMS 

(2014). Identidikasi Dinoflagellata 

dilakukan dengan cara mlihat ciri – ciri 

morfologinya, antara lain: 

a. Bentuk Sel 

b. Bentuk inti sel 

D. Analisis Kelimpahan Spesies 

Dinoflagellata Epibentik 

E. Metode pengamatan spesies 

Dinoflagellata epibentik dilakukan seperti 

pada umumnya, sampel diamati dengan 

menggunakan mikroskop binokuler 

dengan perbesaran 40 - 100 untuk 

menentukan jenis dan jumlah 

spesies.Spesies Dinoflagellata dihitung 

menggunakan Hemaecytometer dengan 3 

kali pengulangan dan dinyatakan dalam 

ind/cm² luas daun lamun. Perhitungan 

kelimpahan Dinoflagellata epibentik 

diperoleh dengan menggunakan rumus 

modifikasi dari Isnansetyo dan Kurniatuty 

(1995) dalam Siregar (2009) sebagai 

berikut : 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

N= Kelimpahan plankton (ind/cm² luas 

daun lamun) 

T=Luas penampang permukaan 

Haemocytometer (mm²) 

L= Luas satu lapang pandang (mm²) 

P= Jumlah plankton yang dicacah 

p= Jumlah Lapang yang diamati 

V=Volume konsentrasi plankton pada 

buket (ml) 

v=Volume konsentrat di bawah gelas 

penutup (ml) 

l= Luas permukaan daun lamun (cm²) 
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Karna sebagian besar dari unsur 

rumus – rumus ini telah diketahui pada 

haemacytometer, yaitu v = 0.019 ml (19,6 

mm²) dan luas penampang pada 

Haemacytometer (T) sama dengan hasil 

kali antara luas satu lapang pandang (1) 

dengan jumlah yang diamati atau T = Lx 

p. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dinoflagellata epibentik yang 

ditemukan dilokasi penelitian berjumlah 

lima spesies yaitu, Gambierdiscus toxius, 

Prorocentrum lima, Prorocentrum 

rhathymum, Ostreopsis ovata dan Collia 

monotis. Empat dari lima jenis tersebut 

merupakan jenis yg berpotensi 

mengandung biotoksin yaitu, 

Gambierdiscus toxicus, Prorocentrum 

rhatymum, Prorocentrum lima dan 

Ostreopsis ovata. Dari ke empat jenis 

tersebut semua berpotensi  mengandung 

biotoksin jenis Ciguatera Fish Poisoning 

(CFP) yaitu, Gambierdiscustoxius, 

Prorocentrum rhathymum, Prorocentrum 

limaOstreopsis ovata (Fukuyo, 1981; 

Steideinger and Baden, 1984 dalam 

Anggraini et.al, 2012). Prorocentrum 

limaselain mengandung racun 

Ciguatoksin juga mengandung asam 

okadat yang merupakan penyebab 

Diarrhetic Shellfish Poisoning (DSP) 

(Bourdeau et al., 1995 dalam Widiarti 

dan Fitriani 2012). 

Berdasarkan sampel yang diperoleh 

dapat dilihat Gambierdiscuss toxius 

memiliki bentuk yang sangat pipih, area 

vental membulat dan menekuk kedalam 

(Gambar 2a). Jenis Ostereopsis ovata 

memiliki bentuk yang pipih jika dilihat 

dari sisi lateral meruncing kearah ventral 

(Gambar 2b). collia monotisMemiliki 

bentuk oval seperti lensa tanpa memiliki 

cekungan(Gambar 2c). Prorocenrum 

rhathymum memiliki bentuk yang sangat 

oval bila dilihat dari sisi katub dan 

cekung seperti pada gambar (Gambar 2d). 
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Prorocentrum lima memiliki bentuk yang 

sangat oval bila di lihat dari sisi katub dan 

terlihat jelas pirenoid yang terletak di 

tengah sel (Gambar 2e). 

 

Gambar 2. Gambar 2. Morfologi 

Dinoflagellata (a) Gambierdiscus toxius 

(b) Ostreopsis ovata (c) Collia monotis 

(d) Prorocentum rhathymum (e) 

Prorocentrum lima 

(Sumber : Dokumentasi pribadi 2015) 

 

 

Gambar 3. Diagram batang kelimpahan 

Dinoflagellata epibentik 

 

Kelimpahan spesies dinoflagellata 

epibentik di lokasi penelitian adalah 3992 

ind/cm² luas daun lamun. Di lihat dari 

diagram batang kelimpahan Dnoflagellata 

terbanyak jenis Prorocentrum rhathymum 

1065 ind/cm² luas daun lamun. dan paling 

sedikit kelimpahanya adalah jenis 

Gambierdiscus toxicus 176 ind/cm² luas 

daun lamun. Lalli & Parsons 2006 dalam 

Widiarti dan Fitriani, (2012) mengatakan 

bahwa padahal umumnya kelimpahan 

Dinoflagellata bergantung pada 

kandungan nutrien dalam suatu perairan 

yaitu apabila suatu perairan kaya akan 

0
200
400
600
800
1000
1200

Kelimpahan Dinoflagellata 

Epibentik (ind/ cm²) Luas Daun 

Lamun 
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nutrien, maka kelimpahan Dinoflagellata 

juga akan semakin tinggi. 

Tabel 1. Nilai Indeks 

Keanekaragaman, Keseragaman dan 

Dominansi 

 

Hasil penelitian menunjukkan 

ditemukannya jenis-jenis spesies 

Dinoflagellata epibentik yang sama di 

lokasi penelitian. Namun, jumlah individu 

pada masing-masing spesies berbeda 

sehingga didapatkan nilai indeks 

keanekaragaman (H‟), keseragaman (E), 

dan dominansi (C) yang digambarkan 

kedalam grafik seperti pada gambar 

berikut. 

 

Gambar 4. Diagram Batang Indeks 

Keanekaragaman, Keseragaman dan 

Dominansi 

 

Berdasarkan hasil perhitungan 

indeks ekologi (Keanekaragaman, 

Keseragaman serta Dominansi) Diperoleh 

nilai sebagai berikut: indeks 

keanekaragaman 2,17 dengan kategori 

“sedang”. Secara keseluruhan, kondisi 

keanekaragaman spesies Dinoflagellata 

epibentik pada lokasi penelitian masih 

dalam kondisi yang sesuai karena tidak 

tergolong keanekaragaman yang rendah. 

Menurut (Odum, 1971 dalam Putra, 

2014) keanekaragaman tinggi, 

penyebaran jumlah individu tiap 

spesies/genera tinggi, kestabilan 

komunitas tinggi dan perairannya masih 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

keanekaragaman keseragaman dominansi

Indeks Keanekaragamanman, 

Keseragaman dan Dminansi 

Indek Ekologi Nilai Kategori 

Keanekaragaman 2,17 Sedang 

Keseragaman 0,93 Tinggi 

Dominansi 0,27 Rendah 
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belum tercemar mengindikasi bahwa 

lingkungan tersebut masih baik. 

Komunitas yang stabil menandakan 

ekosistem tersebut mempunyai 

keanekaragaman yang tinggi, tidak ada 

jenis yang dominan serta pembagian 

jumlah individu merata. 

Nilai indeks keseragaman adalah 

sebesar 0,93 yang secara kategori 

termasuk kedalam nilai keseragaman 

spesies yang tergolong „tinggi”. Untuk 

nilai indeks dominansi berdasarkan hasil 

perhitungan didapatkan nilai dominansi 

sebesar 0,23 dengan demikian 

terkategorikan dominansi jenis tertentu 

masih tergolong “rendah”. 

Tabel 2. Hasil Pengukuran Parameter 

di Lokasi Penelitian 

Kondisi kualitas perairan di Desa 

Teluk Bakau dikatakan layak karena 

masih dalam kisaran optimal suatu 

perairan, serta dalam pertumbuhan 

Dinoflagellata epibentik yang mempunyai 

kisaran optimum berbeda pada tiap 

jenisnya. 

 

V. PEUTUP 

Berdasarkan hasil pengamatan, 

ditemukan 5 jenis Dinoflagellata yang 

menempel pada daun lamun Enhalus 

acoroides yaitu Colia monotis, 

Gambierdiscus toxicus, Prorocentrum 

lima, Ostreopsis Ovata, dan 

Prorocentrum rhathymum.Kelimpahan 

spesies dinoflagellata epibentik di lokasi  

Parameter Satuan Hasil Pengukuran 
Kisaran 

Optimal 
Sumber 

Suhu  
0
C 27,51 

20-30 

 

 

Clement, 

1987dalam 

Nitajohan, 2008 

Salinitas 
0
/00 34,20 30-35 Nitajohan, 2008 

Kepetan Arus m/dtk 0,033 -  

Kedalaman m 1,85 -  

Ph - 8,13 7-8 Nitajohan, 2008 
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penelitian adalah 3992 ind/cm² luas daun 

lamun, dengan kelimpahan jenis 

Prorocentrum rhathymum 1065 ind/cm² 

luas daun lamun dan yang paling sedikit 

kelimpahanya adalah jenis Gambierdiscus 

toxicus 176 ind/cm² luas daun lamun. 

Dari lima jenis Dinoflagellata 

epibentik yang ditemukan, hanya empat 

diantaranya yang berpotensi mengandung 

biotoksin, yaitu dari jenis Gambierdiscus 

toxicus, Prorocentrum rhatymum, 

Prorocentrum lima dan Ostreopsis ovata. 

Dari ke empat jenis tersebut tiga di 

antaranya berpotensi mengandung 

biotoksin jenis Ciguatera Fish Poisoning 

(CFP) yaitu Gambierdiscus toxius, 

Prorocentrum rhathymum dan Ostreopsis 

ovata, satu jenis diantaranya yaitu 

Prorocentrum lima berpotensi 

mengandung  biotoksin jenis Diarrheic 

Fish Poisoning (DFP). 
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penelitian ini. 
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