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ABSTRAK 

 

FAUZIAH, FERRA. Pertumbuhan Sargassum sp. pada Tipe Habitat dan Berat 

Koloni Berbeda di Pantai Sakera Bintan. Tanjungpinang Jurusan Ilmu Kelautan, 

Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

Pembimbing oleh Ita Karlina, S.Pi, M.Si dan Fadhliyah Idris, S.Pi, M.Si. 

 

Penelitian mengenai pertumbuhan Sargassum sp. pada tipe habitat dan berat 

koloni berbeda telah dilakukan di pantai Sakera kabupaten Bintan. Penelitian ini 

dilakukan menggunakan metode percobaan lapangan dengan rancangan percobaan 

acak kelompok terdiri dari faktor tipe habitat sebanyak 3 taraf (pantai batu, lamun, 

karang) dan faktor berat koloni sebanyak 3 taraf (50 gr, 100 gr, 150 gr) dengan 

pengulangan 8 kali dan berjumlah total 72 unit penelitian. Hasil pengukuran rata-

rata pertumbuhan Sargassum sp. pada tipe habitat pantai batu terhadap berat 

koloni 50 gr sebesar 59,9 gr, 100 gr sebesar 107,1 gr, 150 gr sebesar 156,7 gr. 

Pada tipe habitat lamun terhadap berat koloni 50 gr sebesar 62 gr, 100 gr sebesar 

108,4 gr, 150 gr sebesar 157,1 gr. Pada tipe habitat karang terhadap berat koloni 

50 gr sebesar 62,3 gr, 100 gr sebesar 109,5 gr, 150 gr sebesar 158 gr. Analisis 

sidik ragam (ANOVA) menunjukkan P-value untuk perlakuan berat koloni 

nilainya 3.95E-09 dan nilai kelompok tipe habitat 0.014516 < 0,05. Sementara itu 

F hitung untuk perlakuan nilainya 31817.6 dan nilai kelompok tipe habitat 14.6 > 

F tabel (F crit) menunjukkan perlakuan berat koloni dan tipe habitat berbeda 

berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan Sargasum sp. 

 

Kata kunci : Sargassum sp., Pertumbuhan, Tipe Habitat, Berat Koloni 

 



 

 

ABSTRACT 
 

FAUZIAH, FERRA. The growth of Sargassum sp. In Habitat and Weight 

Different Colonies at Sakera Bintan Beach. Skripsi. Tanjungpinang: Marine 

Science Department, Faculty of Marine Sciences and Fisheries, University of 

Maritim Raja Ali Haji. Supervisor Ita Karlina, S.Pi, M.Si and Fadhliyah Idris, S.Pi, 

M.Si. 

 

 Research on the growth of Sargassum sp. In different habitat types and colony 

weights have been done at Sakera Bintan beach. The experiment was conducted 

using field trial method with randomized block design consisting of habitat type 

factor of 3 levels (coastal stone, seagrass, coral) and colony weight factor of 3 

levels (50 gr, 100 gr, 150 gr) with repetition 8 times and Totaling 72 research 

units. The average growth measurement result of Sargassum sp. On rocky coast 

habitat type to 50 gr weight of colony as big as 59,9 gr, 100 gr equal to 107,1 gr, 

150 gr equal to 156,7 gr. In seagrass habitat type to colony weight 50 gr is 62 gr, 

100 gr equal to 108,4 gr, 150 gr equal to 157,1 gr. In coral habitat type to colony 

weight 50 gr is 62,3 gr, 100 gr equal to 109,5 gr, 150 gr equal to 158 gr. Analysis 

of variance (ANOVA) showed P-value for colony treatment of 3.95E-09 and 

habitat type 0.014516 <0.05. While F count for treatment of value 31817.6 and 

value of habitat type group 14.6> F table (F crit) showed that colony treatment and 

different habitat type had significant effect on growth of Sargasum sp. 

 

Keywords : Sargassum sp., Growth, Habitat Type, Colony Weight 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 1.1. Latar Belakang 

Perairan laut Indonesia kaya akan berbagai biota laut baik flora maupun fauna 

yang memiliki nilai potensial dan memiliki peranan penting secara ekologi dan 

ekonomi. Makroalga termasuk bagian dari flora yang terdiri atas banyak jenis dan 

memiliki peranan penting pada lingkungan laut (Oktaviani, 2013). 

Keberadaan makroalga sebagai organisme produsen memberikan manfaat yang 

penting bagi kehidupan herbivora di laut. Dari segi ekologi, makroalga berfungsi 

sebagai penyedia karbonat dan pengokoh substrat dasar yang bernmanfaat bagi 

stabilitas dan kelanjutan keberadaan organisme lainnya (Atmadja, 1999). 

Bold, Wynne. (1985) juga mengatakan makroalga mempunyai peranan dan 

manfaat terhadap lingkungan sekitarnya sebagai tempat asuhan dan perlindungan 

berbagai jenis-jenis ikan tertentu (nursery grounds), tempat pemijahan (spawning 

grounds), sebagai tempat mencari makanan alami ikan-ikan dan hewan herbivore 

(feeding grounds). Sebagai salah satu dari makroalga, Sargassum sp. juga 

memiliki manfaat dan peranan secara ekologis yang sama dengan makroalga 

lainnya. 

Sakera merupakan sebuah daerah yang sebagian wilayah masyarakatnya 

menempati daerah pesisir. Sakera dikenal sebagai tempat wisata di daerah 

Tanjung Uban, Kabupaten Bintan. Sebagian besar masyarakatnya bermata 

pencaharian sebagai pengelola wisata pantai, pedagang, dan juga sebagai nelayan 

ikan, ketam rajungan, dan kerang. 

Sargassum sp. dapat tumbuh di daerah intertidal, subtidal, sampai daerah tubir 

dengan ombak besar dan arus deras. Lingkungan tempat tumbuh Sargassum sp. 

terutama di daerah perairan jernih yang mempunyai substrat dasar batu karang, 

karang mati, batuan vulaknik dan benda-benda bersifat massif yang berada di 

dasar perairan (Boney, 1965 in Lutfiawan, 2015). 

Di pantai Sakera terdapat cukup banyak Sargassum sp. di perairannya, seperti 

pada habitat pantai batu, lamun, dan karang. Aktivitas yang terjadi di pantai 

Sakera dapat mempengaruhi kehidupan Sargassum sp. itu sendiri. Pemangkasan 

liar akibat perburuan kerang juga bisa membuat keberadaan Sargassum sp. 
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menjadi berkurang. Namun mengingat kemampuan Sargassum sp. pada umumnya 

memilki pertumbuhan yang cepat, dapat juga membuat Sargassum sp. bisa 

mendominasi habitatnya. Belum diketahui kemampuan pertumbuhan Sargassum 

sp. di pantai Sakera, untuk itu perlu dilakukan penelitian terhadap pertumbuhan 

Sargassum sp. dengan habitat dan berat koloni yang berbeda. 

 

 1.2. Perumusan Masalah 

Sargassum sp. dapat dengan mudah ditemukan dan tumbuh subur di perairan 

dengan memiliki dasar bebatuan. Di pantai Sakera sendiri terdapat Sargassum sp. 

yang tumbuh dengan baik di perairannya, namun belum diketahui seberapa laju 

pertumbuhan dari koloni Sargassum sp. tersebut. Untuk itu perlu diketahui 

pertumbuhan Sargassum sp. dengan berat koloni yang berbeda pada habitat yang 

berbeda di pantai Sakera. 

 

 1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya: 

1. Mengetahui pertumbuhan Sargassum sp. di pantai Sakera dengan perlakuan 

berbeda. 

2. Mengetahui pengaruh perbedaan perlakuan terhadap pertumbuhan Sargassum 

sp. di pantai Sakera. 

 

 1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai bahan kajian untuk 

penelitian lainnya dan sebagai sumber informasi bagi instansi dan pihak yang 

membutuhkan data tentang pertumbuhan Sargassum sp. di pantai Sakera. 

 



 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 2.1. Sargassum sp. 

 2.1.1. Klasifikasi 

Rumput laut Sargassum sp. merupakan tumbuhan cosmopolitan yang dijumpai 

tumbuh di perairan karang dan pantai. Sargassum adalah rumpur laut penghasil 

alginofit diperoleh dari kelp yang merupakan rumput laut dari daerah subtropics, 

sedangkan di perairan Indonesia hanya mempunyai alginofit dari jenis Sargassum 

dan Turbinaria (Sulistijo, 2002). 

Klasifikasi rumput laut Sargassum sp adalah sebagai berikut: (Anggadiredja et 

al., 2008). 

Phylum : Phaeophyta 

Kelas  : Phaeophyceae 

Ordo  : Fucales 

Famili  : Sargassaceae 

Genus  : Sargassum 

Spesies : Sargassum sp. 

 

 2.1.2. Morfologi 

Sargassum sp. adalah rumput laut yang tergolong Divisi Phaeophyta 

(ganggang cokelat). Spesies ini dapattumbuh sampai panjang 12 meter. Tubuhnya 

berwarna cokelat kuning kehijauan, dengan struktur tubuh terbagi atas sebuah 

holdfast yang berfungsi sebagai struktur basal, sebuah stipe atau batang semu, dan 

sebuah frond yang berbentuk seperti daun (Guiry, 2007). 

Sargassum sp. memiliki thallus gepeng, banyak percabangan yang menyerupai 

pepohonan di darat, bangun daun melebar, lonjong seperti pedang, memiliki 

gelembung udarayang umumnya soliter, batang utama bulat agak kasar, dan 

holdfast (bagian yang digunakana untuk melekat) berbentuk cakram, pinggir daun 

bergerigi jarang, berombak, dan ujung melengkung atau meruncing (Anggadiredja 

et al., 2008). 
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Gambar 1 Morfologi rumput laut Sargassum sp. 

(bilingualbiology10.blogspot.com) 

 

 2.1.3. Habitat dan Penyebaran 

Habitat rumput laut Sargassum sp. di perairan jernih yang memiliki substrat 

dasar batu karang. Sargassum sp. tumbuh di perairan yang memiliki arus dan 

ombak yang besar. Rumput laut ini tersebar secara luas di perairan dunia. 

Bentangan tumbuhan Sargassum sp. yang padat dan luas juga merupakan habitat 

untuk berbagai jenis biota laut lainnya seperti kerang dan ikan. 

Sargassum sp. tumbuh di bentangan perairan pantai di zona paparan terumbu 

(reef flats) mulai dari garis pantai sampai ujung tubir termasuk dalam perairan 

intertdal dan subtidal. 

Di perairan Indonesia kelimpahan jenis-jenis Sargassum ditentukan oleh 

musim dan jenisnya, sehingga panen alamiah Sargassum dari tempat tumbuhnya 

terdiri dari bermacam jenis dan juga berbagai stadium tumbuhan jantan ataupun 

betina. Penyebaran rumput laut Sargassum sp. antara lain di Pulau Jawa, Madura, 

Lombok, Kepulauan Seribu, Sumatera Utara, dan Irian (Sulistijo, 1998). 

 

 2.1.4. Reproduksi 

Reproduksi Sargassum sp. dikenal dengan dua cara yaitu reproduksi aseksual 

(vegetatif) dan seksual (generatif). Reproduksi vegetatif dilakukan melalui 

fragmentasi potongan thallus, dimana Sargassum sp. yang tumbuh lebat akan 
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mudah putus bila terkena gerakan air permukaan atau arus. Bagian putus ini 

(fragmen thallus) akan terapung-apung di permukaan air, bila tersangkut pada 

benda-benda yang dapat dijadikan substrat tempat mendamparkan diri, fragmen 

akan tumbuh menjadi tumbuhan yang terpisah dari induknya, sedangkan bagian 

dasar thallus yang tertinggal pada akhirnya akan mati, tetapi ada pula fragmen-

fragmen thallus tetap hidup terapung-apung dan tidak memerlukan substrat 

(Yulianto, 1996). Reproduksi generatif yaitu perkembangan individu melalui 

organ jantan (antheridia) dan organ betina (oogenia). Organ-organ tersebut terjadi 

dan berada dalam satu lubang yamh disebut koseptekel. Antheridia maupun 

oogenia berada di atas sel tangkai yang tertanam pada dasar konseptekel. Dinding 

antheridia terdiri dari dua lapis di sebelah luar (exochite) dan sebelah dalam 

(endochite). Dinding oogonium  terdiri dari tiga lapis di sebelah luar (exochite), 

bagian tengah (mesochite), dan bagian dalam (endochite) (Kadi, Atmadja, 1988). 

Sargassum sp. bersifat self fertile yaitu organisme yang dapat subur dengan 

sendirinya untuk tumbuh. Reproduksi terjadi dimusim semi, musim panas, dan 

awal musim gugur tergantung temperatur air. Daur hidup dari Sargassum sp. 

diawali dengan pembentukan spermatozoid-spermatozoid pada bagian atas 

cabang. Setelah embrio terlepas dan dapat menempel pada permukaan yang keras 

maka alga tersebut akan mengapung di permukaan air dengan mengikuti 

pergerakan arus air (Kadi, Atmadja, 1988). 

 

 2.1.5. Faktor-faktor Pertumbuhan Sargassum sp. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan rumput laut antara lain adalah 

suhu, salinitas, cahaya, gerakan air, dan pH perairan (Samsuari, 2006). 

2.1.5.1. Suhu 

Suhu lingkungan berperan penting dalam fotosintesis, dimana semakin tinggi 

intensitas cahaya dan semakin optimum kondisi temperature, maka akan semakin 

nyata hasil fotosintesis. Suhu mempunyai peran yang sangat penting bagi 

kehidupan dan pertumbuhan rumput laut. Suhu air dapat berpengaruh terhadap 

beberapa fungsi fisiologis rumput laut seperti fotosintesis, respirasi, metabolism, 

pertumbuhan, dan reproduksi (Syafrianto, 2010). Suhu yang baik untuk budidaya 

rumput laut adalah berkisar antara 27-30 
o
C (Edward, Sediadi, 2001). 
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2.1.5.2. Salinitas 

Salinitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

rumput laut. Salinitas yang baik untuk Sargassum sp. berkisar antara 30-33,5 ppt 

(Kadi, 2005). Salinitas dapat membatasi pertumbuhan rumput laut jika lingkungan 

tempat tumbuhnya mengalami penurunan salinitas secara signifikan, misalnya jika 

media tumbuh rumput laut tercampur dengan air tawar. Rumput laut akan 

berwarna pucat, berhenti tumbuh, dan terdapat bagian-bagian yang berwarna putih 

(Edward, Sediadi, 2001). 

2.1.5.3. pH 

Derajat keasaman atau pH merupakan salah satu faktor penting dalam 

kehidupan alga laut, sama halnya dengan faktor-faktor lainnya (Samsuari, 2006). 

Tinggi atau rendahnya nilai pH air tergantung dalam beberapa faktor yaitu kondisi 

gas-gas dalam air seperti CO2, konsentrasi garam-garam karbonat dan bikarbonat, 

proses dekomposisi bahan organic di dasar perairan. pH di suatu perairan yang 

normal berkisar antara 8,0 - 8,3, sedangkan pH yang baik untuk budidaya rumput 

laut berkisar 6 - 9 (Edward, Sediadi, 2001). 

2.1.5.4. Oksigen Terlarut 

Oksigen merupakan faktor yang paling penting bagi organisme air. Semua 

tumbuhan dan hewan yang hidup dalam air membutuhkan oksigen yang terlarut. 

Oksigen yang terlarut dalam air berasal dari udara dan hasil fotosintesis tumbuh-

tumbuhan yang ada dalam air. Oksigen yang berasal dari hasil fotosintesis 

tergantung pada kerapatan tumbuh-tumbuhan air dan lama serta intensitas cahaya 

sampai ke badan air tersebut (Suin, 2002 in Lase, 2014). 

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 (Papalia, 2013). 
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2.1.5.5. Kecepatan Arus 

Arus laut merupakan pencerminan langsung dari pola angin dan gerakan bumi. 

Kecepatan arus merupakan faktor penentu lama waktu keberadaan substansi gas, 

unsur hara terlarut dan padatan partikel berada pada suatu habitat dan kolom air. 

Dengan adanya kecepatan arus tentu meempengaruhi produktivitas dari semua 

biota yang ada di dalam perairan. Kecepatan arus yang dianggap optimal untuk 

budidaya rumput laut adalah berkisar 20-40 cm/dt (Indriani, 1991). 

2.1.5.6. Kedalaman 

Kedalaman perairan rata-rata yang diperlukan untuk pertumbuhan rumput laut 

tergantung pada jumlah intensitas cahaya matahari. Menurut Soegianto, Sulistijo. 

(1985) in Syahputra. (2005), kedalaman yang ideal bagi pertumbuhan 

rumput laut dengan metode dasar dalam 0,3-0,6 m pada surut terendah. Keadaan 

yang demikian dapat mencegah kekeringan bagi tanaman. 

2.1.5.7. Cuaca 

Cuaca dapat mempengaruhi pertumbuhan makro alga. Pada saat cuaca cerah 

tentu intensitas cahaya matahari akan semakin tinggi dan baik dalam fotosintesis 

makro alga. Dan sebaliknya ketika cuaca mendung atau tertutup awan akan 

membuat makro alga tidak bisa berfotosintesis dengan baik. Cahaya matahari 

merupakan salah satu faktor perkembangan kehidupan tumbuhan air yang secara 

langsung ataupun tidak menentukan kehidupan organisme lainnya yang (Armita, 

2011). 

 

 2.2. Ekosistem Wilayah Pesisir 

Wilayah pesisir merupakan zona penting karena pada dasarnya tersusun dari 

berbagai macam ekosistem seperti mangrove, terumbu karang, lamun, pantai 

berpasir dan lainnya yang satu sama lain saling terkait (Masalu, 2008). 

Ekosistem di wilayah pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan 

mempunyai kekayaan habitat yang beragam, di darat maupun di laut, serta saling 

berinteraksi antara habitat tersebut. Ekosistem di wilayah peisisir juga merupakan 

ekosistem yang paling mudah terkena dampak kegiatan manusia (Dahuri et al., 

2001). 
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 2.2.1. Ekosistem Pantai Batu 

Pantai merupakan salah satu ekosistem yang berada di wilayah pesisir, dan 

terletak antara garis air surut terendah dengan air pasang tertinggi. Ekosistem ini 

berkisar dari daerah yang substratnya berbatu dan berkerikil (yang mendukung 

flora dan fauna dalam jumlah terbatas) hingga daerah berpasir aktif (dimana 

populasi bakteri, protozoa, metazoa ditemukan) serta daerah bersubstrat liat, dan 

lumpur (dimana ditemukan sebagian besar komunitas binatang yang jarang 

muncul ke permukaan (infauna) (Bengen, 2001 in Rakhmawaty, 2009). 

Sebagai salah satu ekosistem yang berada di wilayah pesisir, pantai (beach) 

biasanya ditumbuhi oleh tumbuhan pionir yang memiliki ciri-ciri antara lain: 1). 

Sistem perakaran yang menancap dalam, 2). Mempunyai toleransi yang tinggi 

terhadap kadar garam, hembusan angin, dan suhu tanah yang tinggi, 3). 

Menghasilkan buah yang dapat terapung (Dahuri, 2003). 

Ekosistem pantai batu berada di zona intertidal, merupakan daerah yang paling 

mudah dan paling banyak berinteraksi dengan aktivitas manusia, karena daerah ini 

merupakan wilayah peralihan antara ekosistem perairan dengan ekosistem 

daratan. Wilayah ini akan terendam air laut pada waktu air pasang dan akan 

menjadi daerah terbuka pada saat air laut surut (tidak terendam air) (Satino, 2003). 

Ekosistem pantai batu memilki ciri khas dengan komunitas flora dan fauna 

karang. Berbagai komunitas biota yang dapat ditemukan di wilayah ekosistem 

pantai batu antara lain adalah komunitas alga, bivalvia, karang, ikan hias, dan 

berbagai invertebrata (Satino, 2003). 

 

 2.2.2. Ekosistem Lamun 

Ekosistem lamun umumnya berada di daerah pesisir pantai dengan kedalaman 

kurang dari 5m saat pasang. Ekositem lamun di Indonesia biasanya terletak di 

antara ekosistem mangrove dan karang, atau terletak di dekat pantai berpasir dan 

hutan pantai. (Duarte, 1991 in Rahmawati, 2014). 

Ekosistem lamun memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai media untuk 

filtrasi atau menjernihkan laut dangkal, sebagai tempat tinggal beberapa biota laut, 

sebagai tempat pemeliharaan anakan berbagai jenis biota laut, sebagai tempat 

mencari makanan biota laut, mengurangi besarnya energi gelombang di pantai dan  
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berperan sebagai penstabil sedimen yang mampu mencegah erosi di pesisir pantai, 

dan berperan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Rahmawati, 2014). 

 

 2.2.3. Ekosistem Karang 

Ekosistem karang terdapat di lingkungan perairan yang agak dangkal. 

Terumbu karang memerlukan perairan yang jernih, dengan suhu yang hangat, 

gerakan gelombang yang besar, serta sirkulasi yang lancar dan terhindar dari 

proses sedimentasi. Ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem yang 

dinamis, mengalami perubahan terus menerus namun sangat rentan terhadap 

perubahan lingkungan yang berasal dari luar terumbu dan mempunyai 

produktivitas serta keanekaragaman hayati yang tinggi, sehingga menjadi plasma 

nutfah bagi kehidupan biota laut (Fachrul, 2007). 



 
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2017 – 19 Juni 2017 selama 3 

minggu (21 hari) di Pantai Sakera, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Bintan 

Utara, Kabupaten Bintan. 

 

 

Gambar 2 Peta lokasi penelitian laju pertumbuhan Sargassum sp. dan 

letak titik stasiun penelitian 

 

3.2. Bahan Penelitian 

Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah rumput laut jenis 

Sargassum sp. yang diperoleh dari alam yang hidup di sekitar lokasi penelitian.  

 

3.3. Alat Penelitian 

Alat yang dipergunakan untuk membantu pelaksanaan penelitian adalah rakit 

apung berukuran 210 cm x 150 cm, tali nylon sebagai media tanam, tali raffia 

untuk mengikat koloni, timbangan digital untuk mengukur bobot basah rumput 

. 

Coordinate System: GCS WGS 1984 
Datum: WGS 1984 
Units: Degree 
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laut, meteran untuk menyamakan jarak tanam yang digunakan (30 cm), kamera 

untuk dokumentasi. 

 

3.4. Prosedur Penelitian 

3.4.1. Penentuan Lokasi 

Lokasi penelitian yang ditentukan berdasarkan observasi awal yang telah 

dilakukan. Pantai Sakera merupakan perairan yang memiliki 3 jenis ekosistem 

yaitu ekosistem pantai batu, lamun, dan karang dimana pada ekosistem ini dapat 

ditemukannya dan atau merupakan habitat dari Sargassum sp. Pada stasiun I 

merupakan ekosistem pantai batu, stasiun II merupakan ekosistem lamun, dan 

stasiun III merupakan ekosistem karang. 

 

3.4.2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan lapangan dengan 

rancangan percobaan faktorial 3 x 3 berpola dasar Rancangan Acak Kelompok 

(RAK). Ada 2 faktor yang akan diuji dalam percobaan ini, yakni faktor tipe 

habitat (variabel bebas) terdiri dari 3 taraf dan faktor berat koloni (variabel bebas) 

terdiri dari 3 taraf, sehingga tedapat 9 perlakuan (variabel terikat) yang diterapkan 

pada satuan-satuan percobaan. 

Taraf-taraf untuk faktor tipe habitat dan berat koloni adalah: Perlakuan 

berdasar tipe habitat (1=Pantai Batu, 2=Lamun, 3=Karang) dan Perlakuan 

berdasar berat koloni (1=50 gram, 2=100 gram, 3=150 gram). Setiap perlakuan 

dilakukan pengulangan 8 kali sehingga terdapat 72 satuan unit percobaan. 

Untuk melakukan penelitian digunakan rakit apung sebagai wadah 

pertumbuhan koloni. Pada setiap habitat diletakkan 1 buah rakit apung berukuran 

210cm x 150cm dengan jarak tanam antar koloni sebesar 30 cm. Jumlah unit 

koloni dalam 1 rakit sebanyak 24 unit, dimana terdapat 3 variabel bebas (berat 

koloni) yang masing-masing memilki pengulangan sebanyak 8 unit, yaitu untuk 

berat koloni 50 gram = A, 100 gram = B, dan 150 gram = C . Pengacakan 

dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel 2010. Setelah data pengacakan 

didapat kemudian diaplikasikan pada rakit apung sebagai tata letak dari tiap 

koloni antarperlakuan dan pengulangan yang ditampilkan sebagai berikut: 
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Gambar 3 Desain Letak Penanaman Koloni pada Rakit Apung (Data Primer) 

 

Pengamatan pertumbuhan koloni dilakukan pada minggu ke-I, ke-II, dan ke-III 

setelah tanam. Hal yang diamati adalah penambahan bobot basah dari koloni. 

Penimbangan dilakukan dengan menggunakan timbangan digital untuk 

meminimalkan error yang terjadi. Berikut prosedur dalam pengukuran berat 

koloni: 

1. Sampel dibuka dari ikatannya kemudian ditiriskan sejenak  

2. Kemudian sampel ditimbang dan dicatat angka yang dihasilkan 

3. Angkat sampel kemudian ikat kembali 

4. Catat angka yang ditampilkan dari residu (sisa air, dsb) 

5. Kurangi berat sampel dengan berat residu 

6. Catat hasil akhir penimbangan setelah dikurangi. Hal ini dimaksudkan untuk 

mendapatkan hasil berat yang lebih signifikan. 

Selama proses penanaman sampel koloni dibersihkan dari kotoran atau epifit 

yang menempel dengan tujuan agar hasil pertumbuhannya lebih maksimal. 

 

3.4.3. Pengukuran Kualitas Air 

Kondisi lingkungan merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap 

pertumbuhan rumput laut. Diantaranya yaitu kesesuaian kondisi perairan dengan 

nilai parameter yag optimum untuk pertumbuhan rumput laut. Parameter kualitas 

air merupakan parameter penunjang dalam penelitian ini. Jenis parameter yang 

diamati dalm openelitian ini disajikan pada tabel berikut: 

 

    

 

 

3B 
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1C 

3C 8A 4A 7B 
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Tabel 1 Parameter kualitas air yang diamati 

Parameter Alat Ukur Satuan 

Suhu Multitester o
C 

pH Multitester - 

Salinitas Refraktometer ppt 

DO Multitester mg/l 

Kecepatan Arus Tali dan Pengapung cm/dtk 

Kedalaman Kayu berskala cm 

Cuaca Visual - 

Sumber : Lutfiawan et al. (2015) 

 

3.5. Pengolahan dan Analisis Data 

Data hasil pengukuran pertambahan berat koloni selama 3 minggu dikonversi 

menjadi pertumbuhan mutlak, pertumbuhan relatif, dan laju pertumbuhan harian 

dengan menggunakan formula: 

 

3.5.1. Pertumbuhan Mutlak 

Untuk menghitung pertumbuhan mutlak mengunakan rumus (Efendie, 1979 in 

Wattimury, 2008): 

 

∆W = Wt –Wo 
 

Keterangan: 

∆W = Pertumbuhan mutlak dalam berat (gram) 

Wt = Berat rata-rata rumput laut uji pada akhir percobaan (gram) 

Wo = Berat rata-rata rumput laut uji pada awal percobaan (gram) 

 

3.5.2. Pertumbuhan Relatif 

Untuk menghitung pertumbuhan relatif menggunakan rumus (Weatherley, Gill, 

1989 in Wattimury, 2008): 

 

Gr(%) =  

 

Keterangan: 

Gr = Pertumbuhan relative (%) 

Wt = Berat akhir percobaan (gram) 

Wo = Berat awal percobaan (gram) 
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3.5.3. Laju Pertumbuhan Harian 

Untuk menghitung laju pertumbuhan harian mengunakan rumus (Penniman et 

al., 1986 in Mudeng, 2007): 

 

G =  

 

Keterangan: 

G = Laju pertumbuhan perhari (%) 

Wt = Berat pada saat pengukuran (gram) 

Wo = Berat pada saat penebaran (gram) 

t = Waktu penelitian (hari) 

 

3.5.4. Analisis 

Data pertumbuhan mutlak, pertumbuhan relative, dan laju pertumbuhan harian 

yang diperoleh selanjutnya diuji dengan menggunakan sidik ragam ANOVA pada 

Microsoft excel 2010 dengan hipotesis sebagai berikut:  

Hipotesis pengaruh perbedaan tipe habitat dan berat koloni terhadap pertumbuhan 

Sargassum sp: 

a. H0 = 0 : tipe habitat dan berat koloni tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 

     Sargassum sp. 

b. H1 ≠ 0 : tipe habitat dan berat koloni berpengaruh terhadap pertumbuhan 

     Sargassum sp. 



 
 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1. Pertumbuhan Mingguan 

Perumbuhan mingguan Sargassum sp. terhadap tipe habitat dan berat koloni 

berbeda yang diukur di setiap minggunya ditampilkan dalam grafik berikut: 

 

 

Gambar 4 Pertumbuhan mingguan Sargassum sp. terhadap tipe habitat dan berat 

koloni berbeda (Data Primer) 

 

Pertumbuhan Sargassum sp. pada tipe habitat pantai batu dengan berat koloni 

50 gr di minggu I sebesar 52,6 gr, minggu II bertambah menjadi 55,6 gr, dan 

minggu III menjadi 59,9 gr. Pada berat koloni 100 gr pertumbuhan di minggu I 

sebesar 102,4 gr, minggu II bertambah menjadi 105,3 gr, dan minggu III menjadi 

107,1 gr. Pada berat koloni 150 gr pertumbuhan di minggu I sebesar 152 gr, 

minggu II bertambah menjadi 154,4 gr, dan minggu III menjadi 156,7 gr. 

Pada tipe habitat lamun pertumbuhan Sargassum sp. dengan berat koloni 50 gr 

di minggu I sebesar 53,3 gr, minggu II bertambah menjadi 57,4 gr, dan minggu III 

menjadi 62 gr. Pada berat koloni 100 gr pertumbuhan di minggu I sebesar 102,8 

gr, minggu II bertambah menjadi 105,6 gr, dan minggu III menjadi 108,4 gr. Pada 

berat koloni 150 gr pertumbuhan di minggu I sebesar 152,3 gr, minggu II 

bertambah menjadi 154,9 gr, dan minggu III menjadi 157,1 gr. 

Pertumbuhan Sargassum sp. pada tipe habitat karang dengan berat koloni 50 gr 

di minggu I sebesar 53,6 gr, minggu II bertambah menjadi 57,6 gr, dan minggu III 
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menjadi 62,3 gr. Pada berat koloni 100 gr pertumbuhan di minggu I sebesar 103,1 

gr, minggu II bertambah menjadi 106,5 gr, dan minggu III menjadi 109,5 gr. Pada 

berat koloni 150 gr pertumbuhan di minggu I sebesar 152,6 gr, minggu II 

bertambah menjadi 155,4 gr, dan minggu III menjadi 158 gr. 

 

4.2. Pertumbuhan Mutlak 

Pertumbuhan mutlak Sargassum sp. terhadap tipe habitat dan berat koloni 

berbeda yang diukur selama 3 minggu pemeliharaan ditampilkan dalam grafik 

berikut: 

 

 

Gambar 5 Pertumbuhan mutlak Sargassum sp. terhadap tipe habitat dan berat 

koloni berbeda (Data Primer) 

 

Pada grafik di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan mutlak dari Sargassum 

sp. pada kelompok tipe habitat pantai batu dengan berat koloni 50 gr bertambah 

sebanyak 9,9 gr, berat koloni 100 gr bertambah sebanyak 7,1 gr, dan berat koloni 

150 gr bertambah sebanyak 6,7 gr. Berbeda dengan kelompok tipe habitat pantai 

batu, pertumbuhan mutlak tipe habitat lamun terlihat lebih meningkat dimana 

pada berat koloni 50gr pertumbuhan mutlaknya sebanyak 12 gr, berat koloni 100 

gr sebanyak 8,4 gr, dan berat koloni 150 gr sebanyak 7,1 gr. 

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada berat koloni 50 gr terhadap semua habitat. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Mondoringin et al. (2013), berat awal rumput 

laut yang akan dibudidaya dapat berpengaruh terhadap pertumbuhannya, dimana 
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dengan bibit awalnya lebih kecil akan memberikan hasil pertumbuhan yang lebih 

cepat karena tidak terjadi persaingan antara thallus dalam mendapatkan makanan. 

Sedangkan nilai tertinggi untuk semua tipe habitat ditunjukkan pada tipe 

habitat karang, karena jika dibandingkan dengan tiap berat koloni pada tipe 

habitat lainnya, habitat karang menunjukkan nilai yang lebih tinggi, dimana untuk 

berat koloni 50 gr tipe habitat karang menunjukkan nilai sebanyak 12,3 gr. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Longhurst dan Pauly (1988) bahwa ekosistem karang 

memiliki produktivitas tinggi dibanding ekosistem lainnya yang disebabkan oleh 

adanya pendauran ulang zat-zat hara melalui proses hayati. Hal ini yang membuat 

pertumbuhan Sargassum sp. di habitat karang lebih tinggi karena terdapat unsur 

hara yang banyak untuk produktivitas Sargassum sp.. 

 

4.3. Pertumbuhan Relatif 

Pertumbuhan relatif Sargassum sp. terhadap tipe habitat dan berat koloni 

berbeda selama 3 minggu pemeliharaan ditampilkan dalam grafik berikut: 

 

 

Gambar 6 Pertumbuhan relatif Sargassum sp. terhadap tipe habitat dan berat 

koloni berbeda (Data Primer) 

 

Pada grafik yang ditampilkan di atas menunjukkan pertumbuhan relatif 

Sargassum sp. pada tipe habitat pantai batu dengan berat koloni 50 gr 

menunjukkan persentase sebanyak 19,8%, berat koloni 100 gr sebanyak 7,1%, dan 

berat koloni 150 gr sebanyak 4,5%. Pada tipe habitat lamun pertumbuhan relatif 

berat koloni 50 gr memiliki persentase sebanyak 24%, berat koloni 100 gr 
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sebanyak 8,4%, dan berat koloni 150 gr sebanyak 4,7%. Sedangkan pada tipe 

habitat karang pertumbuhan relatif berat koloni 50 gr menunjukkan persentase 

sebanyak 24,6%, berat koloni 100 gr sebanyak 9,5%, dan berat koloni 150 gr 

sebanyak 5,3%. 

Dari grafik di atas juga menunjukkan bahwa pertumbuhan relatif tertinggi 

ditunjukkan pada tipe habitat karang terhadap berat koloni 50 gr dimana 

persentasenya sebanyak 24,6%. Sedangkan pertumbuhan relatif terendah 

ditunjukkan pada tipe habitat pantai batu terhadap berat koloni 150 gr dengan 

persentase sebanyak 4,5%. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mondoringin et al. 

(2013), berat awal rumput laut yang akan dibudidaya dapat berpengaruh terhadap 

pertumbuhannya, dimana dengan bibit awalnya lebih kecil akan memberikan hasil 

pertumbuhan yang lebih cepat karena tidak terjadi persaingan antara thallus dalam 

mendapatkan makanan. Maka dari itu pada berat koloni Sargassum sp. 50 gr jauh 

lebih tinggi pertumbuhannya dibandingkan berat koloni Sargassum sp. 150 gr. 

 

4.4. Laju Pertumbuhan Harian 

Laju pertumbuhan harian Sargassum sp. terhadap tipe habitat dan berat koloni 

berbeda dengan pemeliharaan selama 3 minggu dapat dilihat pada Tabel 2. 

Terlihat bahwa rata-rata laju pertumbuhan harian pada perlakuan berat koloni 50 

gr (0.93%) lebih tinggi dibandingkan berat koloni 100 gr (0.39%) dan berat koloni 

150 gr (0.22 %). 

 

Tabel 2 Laju pertumbuhan harian Sargassum sp. terhadap tipe habitat dan berat 

              koloni berbeda 

Hari 

Ke- 

TIPE HABITAT 

Pantai Batu Lamun Karang 

50 100 150 50 100 150 50 100 150 

7 0.73 0.34 0.19 0.92 0.40 0.22 *1.00 0.44 0.25 

14 0.76 0.37 0.21 0.99 0.39 0.23 *1.02 0.45 0.25 

21 0.86 0.33 0.21 1.03 0.38 0.22 *1.05 0.43 0.25 

Jumlah 2.35 1.04 0.60 2.94 1.17 0.67 3.07 1.32 0.74 

Rerata 0.78 0.35 0.20 0.98 0.39 0.22 1.02 0.44 0.25 

          

Keterangan : Cetak tebal menunjukkan laju pertumbuhan harian terbesar dari tiap perlakuan 

* = Menunjukkan laju pertumbuhan harian terbesar tiap minggu 

Sumber : Data Primer 

 

Pada hari ke-7 laju pertumbuhan harian tertinggi terlihat pada tipe habitat 

karang dengan berat koloni 50 gr sebesar 1.00% dan laju pertumbuhan harian  
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terendah pada tipe habitat pantai batu dengan berat koloni 150 gr sebesar 0.19%. 

Pada hari ke-14 laju pertumbuhan harian tertinggi terlihat pada tipe habitat karang 

dengan berat koloni 50 gr sebesar 1.02% dan laju pertumbuhan harian  terendah 

pada tipe habitat pantai batu dengan berat koloni 150 gr sebesar 0.21%. Pada hari 

ke-21 laju pertumbuhan harian tertinggi terlihat pada tipe habitat karang dengan 

berat koloni 50 gr sebesar 1.05% dan laju pertumbuhan harian  terendah pada tipe 

habitat pantai batu dengan berat koloni 150 gr sebesar 0.21%. 

Dari tabel di atas dapat dilihat dari semua perlakuan laju pertumbuhan harian 

terbesar terjadi pada tipe habitat karang dengan berat koloni 50 gr dan untuk laju 

pertumbuhan harian terendah terjadi pada tipe habitat pantai batu dengan berat 

koloni 150 gr. Hal ini sesuai dengan pernyataan Longhurst dan Pauly (1988) 

bahwa ekosistem karang memiliki produktivitas tinggi dibanding ekosistem 

lainnya. Sedangkan pada habitat pantai batu yang merupakan daerah pesisir 

memiliki produktivitas lebih rendah karena adanya terjadi percampuran antara air 

tawar dan air laut (salinitas rendah) serta minimnya unsur hara. 

Adapun untuk laju perumbuhan harian dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase I (0-7 

hari), fase II (7-14 hari), dan fase III (14-21 hari). Perlakuan ini digunakan untuk 

membedakan laju pada awal, tengah, dan akhir dari laju pertumbuhan harian dari 

Sargassum sp. sehingga dapat jelas terlihat pada hari ke berapa Sargassum sp. 

tumbuh dengan baik dengan perlakuan tipe habitat maupun berat koloni. 

 

 

Gambar 7 Laju Pertumbuhan harian Sargassum sp. dengan berat koloni 

50 gr terhadap tipe habitat berbeda (Data Primer) 
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Pada perlakuan berat koloni 50 gr terhadap tipe habitat berbeda secara umum 

terlihat bahwa pada habitat pantai batu memiliki rata-rata laju pertumbuhan harian 

tertinggi sebesar 0.78%, pada habitat lamun 0.98%, dan laju pertumbuhan harian 

tertinggi pada tipe habitat karang sebesar 1.02%. 

Pada berat koloni 50 gr dengan perlakuan tipe habitat berbeda terlihat bahwa 

pada tipe habitat pantai batu laju pertumbuhan terlihat meningkat di setiap 

fasenya. Pertumbuhan fase pertama (hari ke-7) sebesar 0.73% dan meningkat pada 

fase kedua (hari ke-14) sebesar 0.76% dan laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada 

fase ketiga (hari ke-21) sebesar 0.86%. Untuk tipe habitat lamun dan karang juga 

mengalami peningkatan di tiap fasenya. Pada tipe habitat lamun di fase pertama 

(hari ke-7) laju pertumbuhannya sebesar 0.92% meningkat di fase kedua (hari ke-

14) sebesar 0.99% dan pada fase ketiga menigkat sebesar 1.02%. Pada tipe habitat 

karang di fase pertama (hari ke-7) laju pertumbuhannya sebesar 1% meningkat di 

fase kedua (hari ke-14) sebesar 1.02% dan pada fase ketiga menigkat sebesar 

1.05%. 

 

 

Gambar 8 Laju Pertumbuhan harian Sargassum sp. dengan berat koloni 

100 gr terhadap tipe habitat berbeda (Data Primer) 

 

Pada perlakuan berat koloni 100 gr terhadap tipe habitat berbeda secara umum 

terlihat bahwa pada habitat pantai batu memiliki rata-rata laju pertumbuhan harian 

tertinggi sebesar 1.04%, pada habitat lamun sebesar 1.17% dan laju pertumbuhan 

tertinggi pada habitat karang sebesar 1.32%. 
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Pada berat koloni 100 gr terhadap tipe habitat berbeda secara keseluruhan 

terjadi penurunan laju pertumbuhan meskipun pada awalnya terjadi peningkatatn 

laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan pada tipe habitat pantai batu pada fase I 

(hari ke-7) sebesar 0.34%, meningkat pada fase II (hari ke-14) sebesar 0.37%. 

Namun pada fase III (hari ke-21) terjadi penurunan laju pertumbuhan sebesar 

0.33%. Pada tipe habitat lamun laju pertumbuhan fase I (hari ke-7) sebesar 0.4%, 

mengalami penurunan laju pertumbuhan pada fase II (hari ke-14) sebesar 0.39% 

dan fase III (hari ke-21) sebesar 0.38%. Untuk tipe habitat karang pada fase I (hari 

ke-7) laju pertumbuhannya sebesar 0.44%, mengalami peningkatan pada fase II 

(hari ke-14) sebesar 0.45%. Namun pada fase III (hari ke-21) terjadi penurunan 

laju pertumbuhan sebesar 0.43%. 

 

 

Gambar 9 Laju pertumbuhan harian Sargassum sp. dengan berat koloni 

150 gr terhadap tipe habitat berbeda (Data Primer) 

 

Pada perlakuan berat koloni 150 gr terhadap tipe habitat berbeda secara umum 

terlihat bahwa pada habitat pantai batu memiliki rata-rata laju pertumbuhan harian 

tertinggi sebesar 0.2%, pada habitat lamun sebesar 0.22% dan laju pertumbuhan 

tertinggi pada habitat karang sebesar 0.25%. 

Secara keseluruhan laju pertumbuhan dengan perlakuan berat koloni 150 gr 

memiliki perbedaan di tiap fase tiap tipe habitatnya. Pada tipe habitat pantai batu 

fase I (hari k3-7) laju pertumbuhannya sebesar 0.19%, meningkat pada fase II 

(hari ke-14) sebesar 0.21%. pada fase III (hari ke-21) tidak terjadi perubahan laju 

pertumbuhan yakni masih sebesar 0.21%. Laju pertumbuhan pada tipe habitat 
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lamun pada fase I (hari ke-7) sebesar 0.22%, meningkat pada fase II (hari ke-14) 

sebesar 0.23%. Mengalami penurunan laju pertumbuhan pada fase III (hari ke-21) 

sebesar 0.22%. Pada fase I (hari ke-7) laju pertumbuhan tipe habitat karang 

sebesar 0.25% dan pada fase II (hari ke-14) dan fase III (hari ke-21) tidak terjadi 

perubahan persentase dimana laju pertumbuhannya tetap sebesr 0.25%. 

 

 

Gambar 10 Laju pertumbuhan harian Sargassum sp. dengan tipe habitat pantai 

batu terhadap berat koloni berbeda (Data Primer) 

 

Pada perlakuan tipe habitat pantai batu terhadap berat koloni berbeda secara 

umum, terlihat bahwa pada berat koloni 50 gr memiliki rata-rata laju pertumbuhan 

harian tertinggi sebesar 0.78%, pada berat koloni 100 gr sebesar 0.35% dan laju 

pertumbuhan pada berat koloni 150 gr sebesar 0.2%. 

Pada berat koloni 50 gr fase I (hari ke-7) laju pertumbuhannya sebesar 0.73%. 

Pada fase II (hari ke-14) laju pertumbuhannya meningkat sebesar 0.76%. Terjadi 

peningkatan laju pertumbuahan drastis pada fase III (hari ke-21) sebesar 0.86%. 

Laju pertumbuhan pada berat koloni 100 gr fase I (hari ke-7) sebesar 0.34%, 

meningkat pada fase II (hari ke-14) sebesar 0.37% dan mengalami penurunan laju 

pertumbuhan pada fase III (hari ke-21) sebesar 0.33%. Pada berat koloni 150 gr 

laju pertumbuhan fase I (hari ke-7) sebesar 0.19%, meningkat di fase II (hari ke-

14) sebesar 0.21% dan tetap laju pertumbuhannya pada fase III (hari ke-21) 

sebesar 0.21%. 
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Gambar 11 Laju pertumbuhan harian Sargassum sp. dengan tipe habitat lamun 

terhadap berat koloni berbeda (Data Primer) 

 

Pada perlakuan tipe habitat lamun terhadap berat koloni berbeda secara umum, 

terlihat bahwa pada berat koloni 50 gr memiliki rata-rata laju pertumbuhan harian 

tertinggi sebesar 0.98%, pada berat koloni 100 gr sebesar 0.39% dan laju 

pertumbuhan pada berat koloni 150 gr sebesar 0.22%. 

Pada berat koloni 50 gr fase I (hari ke-7) laju pertumbuhannya sebesar 0.92%. 

Pada fase II (hari ke-14) laju pertumbuhannya meningkat sebesar 0.99%. Terjadi 

peningkatan laju pertumbuahan drastis pada fase III (hari ke-21) sebesar 1.03%. 

Laju pertumbuhan pada berat koloni 100 gr fase I (hari ke-7) sebesar 0.4% 

mengalami penurunan pada fase II (hari ke-14) sebesar 0.39% dan kembali 

mengalami penurunan laju pertumbuhan pada fase III (hari ke-21) sebesar 0.38%. 

Pada berat koloni 150 gr laju pertumbuhan fase I (hari ke-7) sebesar 0.22%, 

meningkat di fase II (hari ke-14) sebesar 0.23% dan mengalami penurunan laju 

pertumbuhannya pada fase III (hari ke-21) sebesar 0.22%. 
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Gambar 12 Laju pertumbuhan harian Sargassum sp. dengan tipe habitat karang 

terhadap berat koloni berbeda (Data Primer) 

 

Pada perlakuan tipe habitat karang terhadap berat koloni berbeda secara umum, 

terlihat bahwa pada berat koloni 50 gr memiliki rata-rata laju pertumbuhan harian 

tertinggi sebesar 1.02%, pada berat koloni 100 gr sebesar 0.44% dan laju 

pertumbuhan pada berat koloni 150 gr sebesar 0.25%. 

Pada berat koloni 50 gr fase I (hari ke-7) laju pertumbuhannya sebesar 1%. 

Pada fase II (hari ke-14) laju pertumbuhannya meningkat sebesar 1.02% dan pada 

fase III (hari ke-21) meningkat sebesar 1.05%. Laju pertumbuhan pada berat 

koloni 100 gr fase I (hari ke-7) sebesar 0.44%, meningkat pada fase II (hari ke-14) 

sebesar 0.45% dan mengalami penurunan laju pertumbuhan pada fase III (hari ke-

21) sebesar 0.43%. Pada berat koloni 150 gr baik laju pertumbuhan fase I (hari ke-

7), fase II (hari ke-14), dan fase III (hari ke-21) memiliki persentase yang sama 

sebesar 0.25%. 

 

4.5. Analisis Perbedaan Perlakuan 

Berdasarkan perbedaan perlakuan dari berat koloni dan tipe habitat tentunya 

akan mempengaruhi pertumbuhan koloni Sargassum sp. secara signifikan. Untuk 

itu dilakukan uji sidik ragam ANOVA dengan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 3 Output analisis data perbedaan pertumbuhan Sargassum sp. di pantai           

    Sakera dengan menggunakan Excel 2010. 

ANOVA 

      Source of 

Variation SS df MS F P-value F crit 

Rows 13787.63 2 6893.813 31817.6 3.95E-09 6.944272 

Columns 6.326667 2 3.163333 14.6 0.014516 6.944272 

Error 0.866667 4 0.216667 

   

       Total 13794.82 8         

Sumber : Data Primer 

 

Pada tabel ANOVA Bagian 2. menunjukkan bahwa nilai P-value untuk 

perlakuan berat koloni nilainya 3.95E-09 dan nilai kelompok tipe habitat 

0.014516 < 0,05. Sementara itu F hitung untuk perlakuan nilainya 31817.6 dan 

nilai kelompok tipe habitat 14.6 > F tabel (F crit). Hal ini berarti bahwa perlakuan 

berat koloni dan tipe habitat berbeda berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan 

Sargasum sp. 

 

4.6. Kondisi Lingkungan Perairan Sakera 

Pertumbuhan Sargassum sp. tidak terlepas dari faktor lingkungan perairannya. 

Dengan mengetahui faktor-faktor lingkungan tentunya akan memberikan 

informasi hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan Sargassum sp. itu sendiri. 

Berikut hasil pengukuran faktor-faktor yang diperlukan dalam pertumbuhan 

Sargassum sp.: 

 

Tabel 4 Baku mutu faktor lingkungan perairan pertumbuhan Sargassum sp. 
Parameter Satuan Ideal Sumber Pustaka 

Suhu 
o
C 27-30 Edward, Sediadi. (2001) 

Salinitas ppt alami Kepmen LH no 51 th 2004 

pH - 6-9 Edward, Sediadi. (2001) 

Oksigen Terlarut mg/l >5 Kepmen LH no 51 th 2004 

Kec. Arus cm/dt 20-40 Indriani. (1991) 

Kedalaman m 0,3-0,6 Syahputra. (2005) 

Cuaca - Peralihan Sulistijo et al. (1998) 
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4.6.1. Suhu 

Suhu perairan tentunya menjadi salah satu faktor produktivitas dalam 

pertumbuhan Sargassum sp. pengukuran suhu dilakukan pada minggu I, II, dan 

III. Berikut data suhu yang diperoleh selama penelitian: 

 

 

Gambar 13 Hasil pengukuran suhu pada saat penelitian (Data Primer) 

 

Suhu perairan selama penelitian berkisar antara 28-30
o
C. Pada minggu pertama 

di tipe habitat pantai batu suhu perairan sebesar 28,3
o
C, pada tipe habitat lamun 

suhu perairan sebesar 28,6
o
C dan pada tipe habitat karang suhu perairan sebesar 

30,1
o
C. Pada minggu kedua terjadi peningkatan suhu yang cukup tinggi 

dibandingkan minggu pertama. Di tipe habitat pantai batu suhu perairan sebesar 

30,2
o
C, pada tipe habitat lamun suhu perairan sebesar 30,4

o
C dan pada tipe habitat 

karang suhu perairan sebesar 28,4
o
C. Pada minggu ketiga terjadi penurunan suhu 

dibandingkan pada minggu kedua. Di tipe habitat pantai batu suhu perairan 

sebesar 28,7
o
C, pada tipe habitat lamun suhu perairan sebesar 28,5

o
C dan pada 

tipe habitat karang suhu perairan sebesar 28,7
o
C. 

Suhu di perairan Sakera cukup optimal karena berkisar 28-30 
o
C, hal ini  sesuai 

dengan baku mutu Edward, Sediadi. (2001) yang menyatakan suhu optimal untuk 

budidaya rumput laut adalah 27-30 
o
C. 
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4.6.2. Salinitas 

Salinitas perairan penting bagi organisme laut terutama dalam mengatur 

tekanan osmosis yang ada dalam tubuh organisme dengan lingkungannya. Selama 

penelitian berikut data salinitas yang didapatkan pada minggu I, II, dan III: 

 

 

Gambar 14 Hasil pengukuran salinitas pada saat penelitian (Data Primer) 

 

Salinitas perairan selama pengukuran berkisar antara 33-35ppt. Pada minggu 

pertama habitat pantai batu sebesar 33ppt, pada habitat lamun sebesar 33ppt, dan 

pada habitat karang sebesar 34ppt. Pada minggu kedua salinitas pada habitat 

pantai batu tetap 33ppt, pada habitat lamun menuingkat menjadi 34ppt, dan pada 

habitat karang juga meningkat menjadi 35ppt. Di minggu ketiga salinitas pada 

habitat pantai batu tetap sebesar 33ppt, pada habitat lamun 34ppt, dan pada habitat 

karang menurun menjadi 34ppt. 

 

4.6.3. pH 

Pengukuran pH digunakan untuk menyatakan intensitas dari kondisi asam atau 

basa suatu larutan. pH erat hubungannya dengan aktifitas fotosintesis. Penyerapan 

CO2 dari air pada proses fotosintesis akan meningkatkan pH menjadi lebih basa. 

pH perairan lama penelitian berkisar 7 dan cenderung stabil pada kisaran 

normal dalam mendukung pertumbuhan Sargassum sp. Berikut hasil pengukuran 

pH perairan pada minggu I, II, dan III: 
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Gambar 15 Hasil pengukuran pH pada saat penelitian (Data Primer) 

 

Pada minggu pertama habitat pantai batu pH perairan sebesar 7,1, pada habitat 

lamun pH sebesar 7,4, dan pada habitat karang pH sebesar 7,5. Pada minggu 

kedua pH cenderung meningkat di semua habitat. Pada habitat pantai batu pH 

sebesar 7,2, pada habitat lamun pH sebesar 7,5, dan pada habitat karang pH 

sebesar 7,7. Di minggu ketiga pH menurun pada habitat pantai batu menjadi 7,2, 

habitat lamun menjadi 7,4, dan habitat karang menjadi 7,6. Kadar pH yang normal 

berkisar 7,1-7,7 di perairan Sakera sesuai dengan standar pH untuk rumput laut 

yang berkisar 6-9 (Edward, Sediadi, 2001). 

 

4.6.4. Oksigen Terlarut 

Oksigen terlarut di perairan laut sangat penting dalam proses respirasi, 

sehingga berpengaruh terhadap kehidupan dan pertumbuhan rumput laut. Oksigen 

terlarut diukur pada minggu I, II, dan III dan didapat hasil sebagai berikut: 
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Gambar 16 Hasil pengukuran oksigen terlarut  pada saat penelitian (Data Primer) 

 

Dari hasil pengukuran yang telah diperoleh, pada minggu pertama oksigen 

terlarut pada habitat pantai batu sebesar 6,3mg/l, pada habitat lamun 8,6mg/l, dan 

pada habitat karang sebesar 8,5mg/l. Pada minggu kedua terjadi penurunan kadar 

oksigen terlarut di semua habitat. Pada habitat pantai batu oksigen terlarut 

menjadi 5,9mg/l, habitat lamun menjadi 7,8mg/l, dan habitat karang menjadi 

7,6mg/l. Di minggu ketiga terjadi peningkatan kadar oksigen. Pada habitat pantai 

batu kadar oksigen menjadi 6,2mg/l, habitat lamun menjadi 8,3 mg/l, dan habitat 

karang menjadi 8,4mg/l. 

Oksigen terlarut yang diukur menghasilkan nilai berkisar 5,9-8,6mg/l. Hal ini 

sesuai dengan Kepmen LH no 51 th 2004 tentang baku mutu untuk biota laut yaitu 

kadar oksigen terlarut > 5mg/l. 

 

4.6.5. Kecepatan Arus 

Kecepatan arus merupakan faktor penentu lama waktu keberadaan substansi 

gas, unsur hara terlarut dan padatan partikel berada pada suatu habitat dan kolom 

air. Dengan adanya kecepatan arus tentu meempengaruhi produktivitas dari semua 

biota yang ada di dalam perairan. Berikut data kecepatan arus yang telah diukur: 
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Gambar 17 Hasil pengukuran kecepatan arus pada saat penelitian (Data Primer) 

 

Pada minggu pertama di habitat pantai batu kecepatan arus mencapai 21,7 

cm/dt. Pada habitat lamun kecepatan arus mencapai 23,8 cm/dt dan habitat karang 

juga mencapai 23,8 cm/dt. Di minggu kedua terjadi peningkatan kecepatan arus 

dimana habitat pantai batu mencapai 27,7 cm/dt, habitat lamun mencapai 29,4 

cm/dt, dan habitat karang mencapai 33,3 cm/dt. Di minggu ketiga terjadi 

penurunan kecepatan arus. Pada habitat pantai batu menajdi 25 cm/dt, habitat 

lamun menjadi 22,7 cm/dt, dan habitat karang menjadi 25 cm/dt. 

Kecepatan arus selama penelitian cukup tinggi terutama pada minggu kedua, 

dimana hal ini mempengaruhi kondisi penelitian karena arus yang cukup kencang 

dapat membuat koloni terlepas dari ikatan tali pada rakit apung. Selama penelitian 

terdapat 1 koloni hilang pada minggu pertama, 4 koloni hilang pada minggu 

kedua, dan 3 koloni hilang pada minggu ketiga. Total koloni yang hilang selama 

penelitian adalah sebanyak 8 dari 72 koloni yang ada. Namun melihat dari 

kecepatan arus yang diukur berkisar 21-33 cm/dt masih merupakan kecepatan arus 

ideal untuk pertumbuhan rumput laut yang berkisar 20-40 cm/dt. 

 

4.6.6. Kedalaman 

Pada saat penelitian, pengukuran dilakukan pada saat perairan surut. Hal ini 

dimaksudkan untuk mempermudah dalam pengukuran pertumbuhan Sargassum 

sp. dan untuk memantau kedalaman minimal pada perairan tersebut sebagai 
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pencegahan Sargassum sp. dalam keadaan kering (tidak terkena air). Berikut 

kedalaman yang diukur pada saat penelitian: 

 

 

Gambar 18 Hasil pengukuran kedalaman pada saat penelitian (Data Primer) 

 

Pada minggu pertama pengukuran kedalaman diukur saat perairan masih turun 

surut. Kedalaman pada habitat pantai batu sebesar 40cm, pada habitat lamun 

sebesar 44cm, dan pada habitat karang sebesar 62cm. Di minggu kedua 

pengukuran dilakukan saat perairan mulai naik pasang, hal ini menyebabkan 

kenaikan kedalaman perairan. Pada habitat pantai batu kedalaman sebesar 42cm, 

pada habitat lamun kedalaman sebesar 47cm, dan pada habitat karang kedalaman 

sebesar 78cm. Di minggu ketiga pengukuran dilakukan pada saat surut. 

Kedalaman pada habitat pantai batu sebesar 41cm, pada habitat lamun sebesar 

46cm,dan pada habitat karang sebesar 67cm. 

Dari hasil pengukuran selama 3 minggu yang didapat dari semua habitat, 

kedalaman minimal yang terjadi pada habitat pantai batu sebesar 40cm. Hal ini 

jauh dari batas ideal kedalaman minimal yang berkisar 50cm. Namun pada habitat 

pantai batu dapat ditemukan Sargassum sp, dengan mudah pada kedalaman < 

30cm. Hal ini memungkinkan Sargassum sp. untuk tumbuh meskipun pada 

kedalaman ideal minimal. 

 

 

 



32 
 

 

4.6.7. Cuaca 

Keadaan cuaca tentunya mempengaruhi pertumbuhan Sargassum sp. karena 

cuaca yang cerah mampu membuat Sargassum sp. mudah untuk melakukan 

fotosintesis. Cuaca mendung akan menghalangi proses fotosintesis dari 

Sargassum sp. cuaca diukur pada minggu ke I, II, dan III. Rata-rata cuaca dari 

minggu ke-I sampai minggu ke-III adalah cerah dikarenakan cuaca masih dalam 

musim kemarau. Meskipun terdapat hujan di setiap minggunya, namun curah 

hujan masih dalam intensitas rendah. 

 

4.6.8. Faktor Biologi 

Penelitian yang dilakukan tidak terlepas dari pengaruh biologi perairan seperti 

predator dan penyakit. Fungsi ekologis dari Sargassum sp. sebagai pendukung 

kehidupan akuatik di laut yaitu sebagai makanan dan pelindung biota lainnya. 

Binatang-binatang ini pada awalnya hanya memakan tumbuhan penempel di 

sekitar rumput laut tetapi kemudian mulai memakan Sargassum itu sendiri yang 

pada umumnya biota ini merupakan biota herbivore (pemakan tumbuhan) di 

perairan. 

Hasil pengamatan secara langsung pada Sargassum sp. yang diteliti di 

perairannya terdapat alga yang menempel (epifit) yang menyelimuti seluruh 

thallus. Dimana epifit ini akan menghalangi Sargassum sp. dalam penyerapan 

nutrisi serta fotosintesis. Untuk pencegahan terjadinya penghambatan 

pertumbuhan maka di setiap pengukuran tiap minggunya dilakukan pembersihan 

terhadap Sargassum sp. uji dan tali pengikat dari epifit yang menempel. 

Selain itu juga ditemukan berbagai jenis ikan di sekitar rakit penelitian. Ikan-

ikan ini juga diduga sebagai salah satu penyebab penurunan pertumbuhan 

Sargassum sp. karena memakan thallus dari Sargassum sp. itu sendiri. 



 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 5.1. Kesimpulan 

Dari penelitian yang sudah dilakukan, maka didapat kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pada perlakuan berat koloni berbeda terlihat bahwa pertumbuhan Sargassum 

sp. cenderung lebih baik pada berat koloni 50 gr. Ini dikarenakan pada berat 

koloni 50 gr tidak terjadi persaingan antar thallus sehingga pertumbuhan 

Sargassum sp. lebih maksimal. 

2. Pada perlakuan tipe habitat pertumbuhan lebih tinggi terjadi pada habitat 

karang karena produktivitas karang lebih tinggi daripada habitat pantai batu 

dan lamun. 

3. Untuk perlakuan berat koloni dan tipe habitat berbeda memberikan pengaruh 

nyata terhadap pertumbuhan Sargassum sp. 

 

 5.2. Saran 

Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk lebih mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Sargassum sp. Seperti kesimpulan yang 

diketahui bahwa pada habitat karang memilki laju pertumbuhan yang cukup 

tinggi. Pada habitat aslinya dapat dilihat terdapat begitu banyak Sargassum sp 

yang tumbuh menutupi karang yang ada di perairannya. Hal ini memungkinkan 

terjadinya phase shift yang akan membuat karang terdominasi oleh keberadaan 

Sargassum sp.. 



 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Anggadiredja, J.T., Zatnika, A., Purwato, H., Istini, S., 2008. Rumput Laut, 

Pembudidayaan, Pengolahan, dan Pemasaran Komoditas Perikanan Potensial. 

Penebar Swadaya: Jakarta. 

 

Armita, D., 2011. Analisis Perbandingan Kualitas Air di Daerah Budidaya 

Rumput Laut dengan Daerah Tidak Ada Budidaya Rumput Laut, di Dusun 

Malelaya, Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. 

[Skripsi]. Universitas Hasanuddin. 

 

Atmadja, W.S., 1999. Sebaran dan Beberapa Aspek Vegetasi Rumput Laut 

(Makroalga) di Perairan Terumbu Karang Indonesia. Puslitbang. Oceanologi-

LIPI. Jakarta. 

 

Atmadja, W.S., A. Kadi., Sulistijo., Rachmaniar., 1996. Pengenalan Jenis-Jenis 

Rumput Laut Indonesia. Puslitbang Oseanologi. LIPI. Jakarta. 

 

Bengen, D.G., 2002. Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut 

Serta Prinsip Pengelolaannya. Penerbit PKSPL IPB. Bogor. 

 

Bold, H.C., Wynne. M.J., 1978. Introduction of the Algae. Structure and 

Reproduction. Prentice-Hall of India Private Limited. New Delhi. 

 

Dahuri, R., 2001. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Secara Terpadu. 

Penerbit Pradnya Paramita. Jakarta. 

 

Dahuri, R., 2003. Keanekaragaman Hayati Laut. Aset Pembangunan 

Berkelanjutan Indonesia. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 

 

Edward, A., Sediadi., 2001. Pemantauan Kondisi Hidrologi di Perairan Raha, 

Pulau Muna, Sulawesi Tenggara dalam Kaitannya dengan Budidaya Rumput 

Laut. Puslit Oseanografi. 

 

Fachrul, M.F., 2007. Metode Sampling Bioekologi. Bumi Aksara. Jakarta. 

 

Firlani, F., 2015. Excel: Mengacak Otomatis Isi Tabel. [diunduh 09 Mei 2017]. 

Tersedia pada: https://www.techno.id/tech-news/excel-mengacak-otomatis-isi-

tabel-150915z.html 

 

Guiry, M.D., 2007. Seasonal Growth and Phenotypic Variation in Poryphyra 

Linearis (Rhodophyta) populations on The West Coast of Ireland. Journal of 

Phycology 43: 90-100. 

 

Harsojuwono, B.A., Arnata, I.W., Puspawati, G.A.K.D., 2011. Rancangan 

Percobaan: Teori, Aplikasi SPSS, dan Excel. Lintas Kata Publishing. 

 

Indriani, H., Sumiarsih, E., 1991. Rumput Laut. Jakarta: Penebar Swadaya. 



35 
 

 

 

Ismail, A., Tuiyo, R., Mulis., 2015. Pengaruh Berat Bibit Awal Berbeda terhadap 

Pertumbuhan Kappaphycus alvarezii di Perairan Teluk Tomini. Jurnal Ilmiah 

Perikanan dan Kelautan. Vol 3 (4): 137-141. 

 

Kadi, A., 2005. Kesesuaian Perairan Teluk Klabat Pulau Bangka Untuk Usaha 

Budidaya Rumput Laut. Journal Oseana. 

 

Kadi, A., Atmadja, W.S., 1988. Rumput Laut Jenis Algae. Reproduksi, Produksi, 

Budidaya, dan Pasca Panen. Proyek Studi Potensi Sumberdaya Alam 

Indonesia. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi. Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia. 

 

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 51 Tahun 2004 Tentang Baku 

Mutu Air Laut untuk Biota Laut. 

 

Longhurst, A.R., Pauly, D., 1987. Ecology of Tropical Oceans. Academic Press 

Inc. Sandiego. 

 

Lutfiawan, M., Karnan., Japa., L., 2015. Analisis Pertumbuhan Sargassum sp. 

dengan Sistem Budidaya yang Berbeda di Teluk Ekas Lombok Timur Sebagai 

Bahan Pengayaan Mata Kuliah Ekologi Tumbuhan. Jurnal Biologi Tropis. Vol 

15 (2): 129-138. 

 

Mamang, N., 2008. Laju Pertumbuhan Bibit Rumput Laut Eucheuma cattonii 

dengan Perlakuan Asal Thallus Terhadap Bobot Bibit di Perairan Lakeba, Kota 

Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. [Skripsi]. Institut Pertanian Bogor. 

 

Masalu, D.C.P., 2008. Coastal Data and Information Management for Integrated 

Coastal Management: The Role of IODE. Elsevier. Marine Policy. 

 

Mondoringin, L., Tiwa, R.B., Salindeho, I., 2013. Pertmbuhan Rumput Laut 

Kappaphycus alvarezii pada Perbedaan Kedalaman dan Berat Awal di Perairan 

Talengen Kabupaten Kepulauan Sangihe. Laporan Penelitian. Sulawesi Utara. 

  

Mudeng, J.D., 2007. Pertumbuhan Rumput Laut Kappaphycus alvarezii dan 

Eucheuma denticulatum Pada Kedalaman Berbeda di Perairan Pulau Nain 

Sulawesi Utara. [Tesis]. Program  Pasca  Sarjana Universitas Sam Ratulangi. 

 

Oktaviani, E., 2013. Inventarisasi dan Identifikasi Makroalga di Teluk Lombok, 

Sangatta. Universitas Mulawarman: Samarinda. 

 

Papalia, S., 2013. Studi Tentang Sebaran Jenis dan Kepadatan Makro Algae di 

Perairan Pantai Liang, Kabupaten Maluku Tengah. Proseding Seminar 

Nasional Tahunan X, tgl 31 Agustus 2013 Universitas Gajah Mada. 

Yogyakarta. 

 



36 
 

 

Rahmawati, S., Andri, I., Indarto, H.S., Muhammad, H.A., 2014. Panduan 

Monitoring Padang Lamun. Jakarta: COREMAP CTI LIPI. 

  

Samsuari., 2006. Penelitian Pembuatan Karaginan dari Rumput Laut Eucheuma 

cottonii di Wilayah Perairan Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan. 

Institut Pertanian Bogor. 

 

Satin., 2003. Struktur Komunitas Bivalvia di Daerah Intertidal Pantai Krakal 

Yogyakarta. Yogyakarta. 

 

Suin, N.M., 2002. Metoda Ekologi. Universitas Andalas Press. Padang. 

 

Sulistijo., 1998. Pengaruh Salinitas Terhadap Pertumbuhan Zygote Rumput Laut 

Sargassum. Jour. Puslitbang Oseanologi-LIPI, Proceedings of the First 

Indonesian Seminar on Marine Biotechnology. Jakarta. 

 

Sulistijo., 2002. Penelitian Budidaya Rumput Laut (Algae Makro / Seaweed) di 

Indonesia. Pidato Pengukuhan Ahli Penelitian Utama Bidang Akuakultur, Pusat 

Penelitian Oseanografi LIPI. 

 

Surni, Wa., 2014. Pertumbuhan Rumput Laut (Eucheuma cottonii) pada 

Kedalaman Air Laut yang Berbeda di Dusun Kotania Desa Eti Kecamatan 

Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat. Jurnal Biopendix Vol 1 (1): 92-

100. 

 

Syahputra., 2005. Pertumbuhan dan kandungan Karaginan Budidaya Rumput Laut 

Eucheuma cottoni pada Kondisi Lingkungan yang Berbeda dan Perlakuan 

Jarak Tanam di Teluk Lhok Seudu. [Tesis]. Program Pascasarjana, Institut 

Pertanian Bogor. Bogor. 

 

Tiwa, R.B., Lukas, M., Indra, S., 2013. Pertumbuhan Rumput Laut Kappaphycus 

alvarezii pada Perbedaan Kedalaman dan Berat Awal di Perairan Talengen 

Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jurnal Budidaya Perairan Vol 1 (3): 63-68. 

 

Wattimury, K., 2008. Pertumbuhan Rumput Laut  Eucheuma denticulatum yang 

Dibudidayakan pada Kedalaman dan Berat Awal Berbeda di Perairan Pulau 

Nain, Kabupaten Minahasa Utara. [Skripsi]. Universitas Sam Ratulangi.  

 

Yulianto, K., 1996. Keberadaan Fikokoloid Alginat dalam Makroalga Cokelat. 

Balitbang Sumberdaya Laut, Puslitbang Oseanologi. LIPI. Ambon: Lonawarta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

Lampiran 1 Pengacakan Unit Koloni Sargassum sp. 

Unit ditabulasikan sebagai berikut: 

NO Perlakuan Berat Koloni Angka Acak 

1 1 A  

2 2 A  

3 3 A  

4 4 A  

5 5 A  

6 6 A  

7 7 A  

8 8 A  

9 1 B  

10 2 B  

11 3 B  

12 4 B  

13 5 B  

14 6 B  

15 7 B  

16 8 B  

17 1 C  

18 2 C  

19 3 C  

20 4 C  

21 5 C  

22 6 C  

23 7 C  

24 8 C  

 

Kemudian di setiap baris pada kolom “Angka Acak” diakukan “=RAND()” 

kemudian enter, maka didapat hasil sebagai berikut: 

NO Perlakuan Berat Koloni Angka Acak 

1 1 A 0.14478684 

2 2 A 0.34195042 

3 3 A 0.83899216 

4 4 A 0.78919466 

5 5 A 0.66250931 

6 6 A 0.64032351 

7 7 A 0.19343923 

8 8 A 0.35253679 

9 1 B 0.11589782 

10 2 B 0.982919 

11 3 B 0.22588616 

12 4 B 0.18847634 

13 5 B 0.2483474 
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14 6 B 0.26216691 

15 7 B 0.523397 

16 8 B 0.11536715 

17 1 C 0.42109582 

18 2 C 0.49032311 

19 3 C 0.71113616 

20 4 C 0.63174219 

21 5 C 0.07625375 

22 6 C 0.24600119 

23 7 C 0.49648522 

24 8 C 0.66179333 

 

Setelah didapat hasil dari “=RAND()” kolom “Perlakuan” sampai “Angka Acak” 

diblock kemudian Tab  Data dan pilih Sort. Kemudian klik Sort by dan pilih 

Angka Acak kemudian OK. Maka didapat tampilan pengacakan sebagai berikut: 

NO Perlakuan Berat Koloni Angka Acak 

1 3 B 0.18660048 

2 6 C 0.96842176 

3 5 A 0.14807288 

4 6 B 0.08362796 

5 8 B 0.04149628 

6 2 C 0.38359431 

7 1 A 0.14558717 

8 2 B 0.35833765 

9 3 C 0.68565376 

10 8 A 0.71034296 

11 4 A 0.99511134 

12 7 B 0.78681397 

13 7 A 0.36883792 

14 1 B 0.51678232 

15 4 B 0.61510801 

16 8 C 0.85425632 

17 2 A 0.76661681 

18 5 B 0.71973791 

19 1 C 0.41621241 

20 3 A 0.00387219 

21 5 C 0.00719111 

22 4 C 0.67842346 

23 7 C 0.37518955 

24 6 A 0.90179232 
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Lampiran 2 Data Pertumbuhan Sargassum sp. 

MINGGU I 

PERLAKUAN 

KELOMPOK HABITAT 

PANTAI BATU LAMUN KARANG 

50gr 
100g
r 

150g
r 50gr 

100g
r 

150g
r 50gr 

100g
r 

150g
r 

1 52 101 153 54 103 152 53 104 153 

2 53 103 151 53 101 153 54 103 153 

3 53 103 152 54 102 152 54 103 152 

4 52 102 152 52 102 153 52 102 154 

5 53 103 153 52 104 153 53 103 153 

6 52 103 152 54 103 152 54 103 0 

7 53 103 151 53 104 151 55 103 151 

8 53 101 152 54 103 152 54 104 152 

JUMLAH 421 819 1216 426 822 1218 429 825 1068 

RATA-RATA 52.6 102.4 152.0 53.3 102.8 152.3 53.6 103.1 152.6 

 

MINGGU II 

PERLAKUAN 

KELOMPOK HABITAT 

PANTAI BATU LAMUN KARANG 

50gr 
100g
r 

150g
r 50gr 

100g
r 

150g
r 50gr 100gr 

150g
r 

1 54 0 156 59 106 154 57 108 156 

2 56 107 153 57 104 156 59 106 156 

3 57 106 155 58 105 0 59 106 155 

4 54 105 154 56 105 156 55 105 157 

5 57 106 156 55 107 154 56 107 157 

6 54 105 155 58 106 155 58 106 0 

7 56 104 152 0 107 154 0 106 153 

8 57 104 154 59 105 155 59 108 154 

JUMLAH 445 737 1235 402 845 1084 403 852 1088 

RATA-RATA 55.6 105.3 154.4 57.4 105.6 154.9 57.6 106.5 155.4 
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MINGGU III 

PERLAKUAN 

KELOMPOK HABITAT 

PANTAI BATU LAMUN KARANG 

50gr 
100g
r 

150g
r 50gr 

100g
r 

150g
r 50gr 100gr 

150g
r 

1 57 0 158 65 108 156 62 111 159 

2 59 110 155 61 107 157 64 110 158 

3 60 108 158 63 108 0 63 109 157 

4 57 107 155 0 108 158 58 108 160 

5 60 107 158 58 110 156 0 110 160 

6 57 106 157 61 109 157 62 109 0 

7 69 107 0 0 110 156 0 109 155 

8 60 105 156 64 107 158 65 110 157 

JUMLAH 479 750 1097 372 867 1098 374 876 1106 

RATA-RATA 59.9 107.1 156.7 62.0 108.4 157.1 62.3 109.5 158.0 

Keterangan : 0 = data tidak terhitung (unit hilang) 

 

Lampiran 3 Data Parameter Perairan 

Parameter Satuan Tipe Habitat Minggu I Minggu II Minggu III 

Suhu oC 
Pantai Batu 28,3 30,2 28,7 
Lamun 28,6 30,4 28,5 
Karang 30,1 28,4 28,7 

Salinitas ppt 
Pantai Batu 33 33 33 
Lamun 33 34 34 
Karang 34 35 34 

pH - 
Pantai Batu 7,1 7,2 7,2 
Lamun 7,4 7,5 7,4 
Karang 7,5 7,7 7,6 

Oksigen 
Terlarut 

mg/l 
Pantai Batu 6,3 5,9 6,2 
Lamun 8,6 7,8 8,3 
Karang 8,5 7,6 8,4 

Kecepatan 
Arus 

cm/dt 
Pantai Batu 21,7 27,7 25 
Lamun 23,8 29,4 22,7 
Karang 23,8 33,3 25 

Kedalaman cm 
Pantai Batu 40 42 41 
Lamun 44 47 46 
Karang 62 78 67 

Cuaca - 
Pantai Batu cerah cerah cerah 
Lamun cerah cerah cerah 
Karang cerah cerah cerah 
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Lampiran 4 Uji Sidik Ragam ANOVA 

 

Bagian 1. 

Anova: Two-Factor Without 
Replication 

  

     SUMMARY Count Sum Average Variance 

50 gr 3 184.2 61.4 1.71 
100 gr 3 325 108.3333 1.443333 
150 gr 3 471.8 157.2667 0.443333 

     PANTAI BATU 3 323.7 107.9 2343.04 

LAMUN 3 327.5 109.1667 2261.443 

KARANG 3 329.8 109.9333 2289.763 
 

Bagian 2. 

ANOVA 
      Source of 

Variation SS df MS F P-value F crit 

Rows 13787.63 2 6893.813 31817.6 3.95E-09 6.944272 
Columns 6.326667 2 3.163333 14.6 0.014516 6.944272 
Error 0.866667 4 0.216667 

   
       Total 13794.82 8         
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Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian 

   
Penanaman koloni Sargassum sp. 

 

   
Pengukuran atau penimbangan pertumbuhan berat koloni Sargassum sp. 

 

 

   

Habitat perairan yang terdapat di pantai Sakera 
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