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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui pertumbuhan rumput laut kappaphycus sp., yang dibudidayakan dengan
dan tanpa jaring. Penelitian ini terdiri dari 2 perlakuan (dengan jaring dan tanpa jaring) dan masing-masing terdiri dari
3 ulangan, dalam setiap ulangan terdiri dari 8 rumpun rumput laut. Pemeliharaan dilakukan selama 7 minggu dan setiap
minggu dilakukan sampling pertumbuhan dan pengambilan sampel karaginan. Hasil Uji T-student menunjukkan bahwa
laju pertumbuhan harian (LPH) dan produksi rumput laut yang dibudidayakan dengan kantong jarring adalah signifikan
(P<0.05) lebih rendah dibandingkan tanpa kantong jaring. LPH dan produksi dengan kantong jaring masing-masing
sebesar 2.25% dan 993.3 g/m2, sedangkan tanpa jaring masing-masing sebesar 2.86%, dan 1502.0 g/m2. Selain itu,
peningkatan kandungan karaginan rumput laut yang dibudidayakan dengan kantong jaring selama pemeliharaan lebih
rendah (30.08-53.60%) dibandingkan tanpa kantong jaring (30.08-61.96%). Peningkatan produksi budidaya rumput laut
dengan menggunakan jaring tidak memberikan respons pertumbuhan, produksi dan peningkatan kandungan karaginan
yang lebih baik, dibandingkan dengan tanpa jaring.
Kata kunci: Kappaphycus sp., Produksi, jaring, Laju pertumbuhan harian, Karaginan

PENDAHULUAN

penyu hijau (Chelonia mydas), dan lainnya, yang

Indonesia merupakan Negara kepulauan

tertarik memakan dan mematahkan thallus rumput

yang memiliki potensi besar di bidang perikanan.

laut. Kendala tersebut merupakan salah satu

Salah satu potensi tersebut adalah untuk perikanan

penghambat optimalisasi budidaya rumput laut.

budidaya

seperti

budidaya

rumput

laut.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan

Berdasarkan data yang ada, dimana potensi luas

dalam mengatasi masalah tersebut adalah dengan

areal budidaya rumput laut adalah kurang lebih

menggunakan

1.11 juta ha, dan baru termanfaatkan sekitar 25%

jaring/waring selama pemeliharaan. Hal tersebut,

dari total yang ada (KKP 2015).

sesuai yang dikemukakan oleh Insan (2013) bahwa

kantong

yang

terbuat

dari

Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan,

penggunaan jaring dalam pemeliharaan dapat

memiliki panjang garis pantai sekitar 73 km dan

mencegah hilangnya bibit serta serangan dari

memiliki potensi perikanan budidaya rumput laut

predator, sehingga produksi rumput laut tetap

sebesar 1400 ha, dengan capaian produksi panen

terjaga.

dalam bentuk kering adalah 79.8 ton/tahun atau

menggunakan jaring juga dapat meningkatkan

setara dengan 54 kg/ha/tahun (BPS, 2015).

kandungan keragenan pada rumput laut yang

Pemeliharaan

rumput

laut

dengan

Salah satu kendala yang dialami masyarakat

dihasilkan (Ismail et al. 2016). Penelitian ini

dalam budidaya rumput laut adalah melimpahnya

bertujuan mengetahui pertumbuhan rumput laut

ikan predator seperti ikan baronang (Siganus spp.),

kappaphycus sp., yang dibudidayakan dengan dan
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tanpa jaring dalam pemanfaatan potensi lahan

3 kali ulangan, dan setiap ulangan terdiri dari 8

dalam rangka peningkatan produksi.

rumpun (5 rumpun untuk pengamatan pertumbuhan
dan 3 rumpun untuk sampel karaginan).

MATERI DAN METODE

menjaga tanaman tetap dalam kondisi yang baik

Tahap Persiapan
Tahap

persiapan

meliputi

pembuatan

kerangka tali induk (diameter 8 mm), berbentuk
persegi, dengan ukuran 3 x 3 m2 dan tiap sudutnya
diberi pemberat dan pelampung untuk menjaga
bentuk kerangka tali utama tetap stabil. Tahap
kedua adalah, pembuatan kantong jaring yang
berdiameter 20 cm dan tinggi 35 cm dengan cara
memotong jaring jenis (polyetilen ukuran mata
jaring 1,25 inci) dengan ukuran 40 x 45 cm2,

dilakukan pengamatan 2 kali seminggu seperti
membersihkan dari kotoran yang menempel pada
tanaman ataupun pada jaring. Selain itu, sekali dalam
seminggu dilakukan penimbangan bobot rumput laut
dan pengambilan sampel untuk pengujian kandungan
karaginan, serta pengukuran kualitas air perairan
(kandungan nitrat, fosfat, kecepatan arus, suhu).
Parameter Uji
Laju pertumbuhan Harian (%)
Parameter yang diamati pada penelitian ini

kemudian dilipat hingga kedua ujungnya saling
bertemu. Masing-masing sisinya yang terbuka
dijahit kecuali pada bagian atasnya dibiarkan
terbuka. Selanjutnya diberikan rangka yang terbuat

meliputi Laju pertumbuhan harian (LPH). Nilai laju
pertumbuhan harian diperoleh dari perhitungan
dengan

mengacu

pada

rumus

perhitungan

Huisman (1987) sebagai berikut :

dari kawat sebanyak 3 buah pada tiap jaring.
Tahap Pemeliharaan dan pengamatan

t Wt
LPH (%)= [√ -1] ×100
W0

Bibit rumput laut Kappaphycus sp. yang
digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Standar

Keterangan:

Nasional Indonesia (SNI 2011). Selanjutnya masing-

Wt = Bobot organisme uji pada waktu t (g)

masing sebanyak 100 g bibit rumput laut dibersihkan

Wo = Bobot organisme uji pada awal
pemeliharaan (g)

dan

ditimbang,

Untuk

kemudian

diikat

dengan

menggunakan tali rafia pada bagian percabangan.

t

= Periode pemeliharaan

Selanjutnya diikat pada tali bentangan (berdiameter

Produksi Rumput Laut (g/M2)

4 mm) dengan jarak tanam antar rumpun dalam

Nilai produksi rumput laut dalam penelitian

bentangan yang sama adalah 30 cm, sementara jarak

ini diperoleh dari perhitungan menggunakan

antara bentangan adalah 100 cm. Pada setiap

rumus Faisal et al. (2013) sebagai berikut:

bentangan diberi pelampung, untuk mempertahankan kedalaman rumput laut dari permukaan air, yakni
± 30 cm. Selanjutnya untuk perlakuan dilakukan
pemasangan kantong jaring pada setiap rumpun,
sedangkan untuk tanpa jaring tidak dilakukan
pemasangan

kantong.

Masing-masing

setiap

P=

Bt - B0
L

Keterangan :
P = Produksi (g/M2)
Bt = Biomassa Akhir (g)
B0 = Biomassa Awal (g)
L = Luas area pemeliharaan (m2)

perlakuan (dengan jaring dan tanpa jaring) terdiri dari
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Kandungan Karaginan (%)

secara signifikan berbeda nyata (P<0.05) antar

Sampel kandungan karaginan dianalisis

perlakuan. Dimana perlakuan dengan jaring lebih

mengacu pada prosedur AOAC (2015), selanjutnya

rendah sebesar 21.3% dibandingkan dengan

untuk persentase kandungan karaginan rumput

perlakuan tanpa kantong jaring.

laut Kappaphycus sp. dihitung dengan mengacu

Produksi rumput laut yang dihasilkan pada

pada rumus yang digunakan oleh FMC Corp, (1977)

akhir

sebagai berikut : Rendemen karaginan (%) = (Berat

perlakuan dengan kantong jaring secara signifikan

ekstrak karaginan /berat sampel kering) x 100

(P<0.05)

Analisis data

dibandingkan tanpa menggunakan kantong jaring

Data pertumbuhan dan produksi yang

pemeliharaan

lebih

memperlihatkan

rendah

(993.3±33.1

bahwa

g/m2)

(1502.0±502.7 g/m2) (Gambar 2).

diperoleh dianalisis dengan menggunkan Uji

Selain itu, kandungan rendemen karaginan

statistik non-parametrik (Uji t) t-Student sesuai

pada perlakuan dengan kantong jaring memiliki

dengan petunjuk (Gaspersz, 1994), sementara data

persentase yang lebih rendah dibandingkan

kandungan karaginan dan parameter kualitas air

dengan tanpa kantong jaring, untuk setiap

dianalisis secara deskiptif.

minggunya hingga akhir pemeliharaan (Gambar 3).
Pada akhir pemeliharaan kandungan rendemen

HASIL DAN PEMBAHASAN

karaginan pada perlakuan dengan kantong jaring

Laju pertumbuhan harian (%)
Laju

pertumbuhan

harian

(LPH)

yang

dihasilkan selama pemeliharaan pada perlakuan
dengan dan tanpa kantong jaring disajikan pada
Gambar 1. LPH yang di hasilkan pada perlakuan
dengan kantong jaring sebesar (2.25±0.15%) dan
tanpa kantong jaring sebesar (2.86±0.129%), dan

sebesar 53,60±7.9% sementara perlakuan tanpa
kantong jaring sebesar 61,96±10.9%.
Tabel 1. Kualitas air selama Pemeliharaan
Parameter
Kualitas air

Kisaran
Kisaran Kesesuaian
pengukuran

Kecepatan
0.003-0.007
arus (m/detik)

0.33-0.67 (Aslan
2006)

Laju Pertumbuhan Harian (%)

3.50

2.86±0.29b

3.00
2.50

2.25±0.15a

2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
Dengan Kantong Jaring

Perlakuan

Tanpa Kantong Jaring

Gambar 1. Laju pertumbuhan harian rumput laut selama penelitian
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Parameter
Kualitas air
Nitrat (NO3-)
(ppm)
Phosphat
(PO4- ) (ppm)
Suhu (0C)

Kisaran
Kisaran Kesesuaian
pengukuran
0.29-0.74

>0.04 (SNI 2011)

0.10-0.15

>0.1 (SNI 2011)

27-29

24-32 (SNI 2011)

Parameter kualitas air yang diamati selama
penelitian di sajikan pada Table 1. Dimana semua
parameter berada pada kisaran yang sesuai
terkecuali untuk parameter kecepatan arus.
Kisaran nilai kecepatan arus selama pemeliharaan
berada

pada

kisaran

yang

lebih

rendah

sekeliling jaring. Selain itu, kecepatan arus yang
lambat (0.003-0.007 m/detik), sehingga suplai
unsur hara untuk rumput laut tidak optimal. Selain
itu, diduga terjadinya kompetisi penyerapan unsur
hara antara lumut dengan rumput laut. Hal ini
sejalan dengan yang dikemukakan oleh Mubarak et
al. (1990) dan Failu et al. (2016) bahwa tumbuhnya
lumut seringkali terjadi pada kondisi arus yang
lambat mengakibatkan frekuensi pertukaran zat
hara untuk rumput laut kurang optimal dan
berdampak pada laju pertumbuhan. Lebih lanjut

dibandingkan kisaran yang sesuai.

dikemukankan oleh Ambas et al. (2005), bahwa

Pembahasan
Rumput laut memiliki peluang untuk dikaji,
karena cakupan manfaat yang luas. Misalnya dalam
budidaya

endapan dan tumbuhnya lumut serta epifit pada

perikanan,

dimanfaatkan

sebagai

rumput

laut

alternatif

dapat
sumber

Pada gambar 1 menunjukkan bahwa laju
harian

yang

mengalami peningkatan dengan meningkatnya
pertukaran dan frekuensi zat hara dalam media
pemeliharaan.
Selanjutnya produksi rumput laut yang

karbohidrat (Aslamyah et al. 2016).

pertumbuhan

peningkatan laju pertumbuhan harian rumput laut

dihasilkan

pada

perlakuan dengan menggunakan kantong jaring
lebih rendah dibandingkan tanpa kantong jaring.
Hal ini disebabkan terjadinya penutupan oleh

dihasilkan pada perlakuan dengan kantong jaring
lebih rendah dibandingkan tanpa kantong jaring.
Hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan yang
dimilikinya, dimana laju pertumbuhan dengan
jaring 21.3% lebih rendah dibandingkan tanpa

1502.0±500.7b

1600.0
1400.0

Produksi (g/m2)

1200.0
1000.0

993.3±331.1a

800.0
600.0
400.0
200.0
0.0
Dengan Kantong Jaring

Tanpa Kantong Jaring
Perlakuan

Gambar 2. Produksi (g/m2) rumput laut yang dihasilkan pada akhir pemeliharaan
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Gambar 3. Persentase rendemen karaginan rumput laut selama pemeliharaan
jaring. Hasil ini didukung pernyataan Saputra

yang

(2005), dan Failu et al. (2016), bahwa peningkatan

pembentukan polisakarida tersebut, didukung oleh

produksi pada kegiatan budidaya rumput laut yang

ketersediaan kandungan unsur hara dan proses

dihasilkan

laju

fotosintesis yang terjadi (Distantina et al. 2011).

pertumbuhan dari rumput laut tersebut, dimana

Hal yang sesuai dikemukakan oleh Widyastuti

semakin rendah laju pertumbuhan yang dihasilkan

(2010) bahwa proses fotosintesis yang terjadi

maka produksi yang dihasilkan akan semakin

secara intens pada rumput laut akan menghasilkan

rendah.

kandungan karaginan yang tinggi pada thallus.

erat

kaitannya

dengan

Peningkatan kandungan karaginan yang
lebih rendah pada perlakuan rumput laut dengan
kantong jaring dibandingkan tanpa kantong jaring
diduga disebabkan oleh penyerapan nutrien (zatzat hara), serta kurang optimalnya proses
fotosintesis.

Penutupan

tumbuhnya

lumut

mengakibatkan
pembentukan

di

tidak
senyawa

oleh

endapan

dan

sekeliling

jaring,

optimalnya

proses

polisakarida.

Proses

penyerapan nutrien yang dominan dalam perairan
oleh sel-sel rumput laut, dan mengubahnya
menjadi polisakarida dalam bentuk karaginan yang
selanjutnya didepositkan pada dinding sel (Aslan

dihasilkan

bergantung

dari

proses

KESIMPULAN
Pemanfaatan potensi areal budidaya dan
peningkatan produksi budidaya rumput laut
dengan menggunakan jaring tidak memberikan
respons pertumbuhan, produksi dan kandungan
karaginan yang lebih baik dibandingkan dengan
tanpa kantong jaring.
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