
NURHAYATI (RRA1C412044) Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jambi 1 
 

 

ARTIKEL ILMIAH  

 

 

 

 

KEANEKARAGAMAN JENIS MIKROALGA DI DANAU ARANG-ARANG 

MUARO JAMBI 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLEH 

Nurhayati 

RRA1C412044 

 
 

 

 

 

  

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS JAMBI 

JUNI 2017 
 
 
 

 



NURHAYATI (RRA1C412044) Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jambi 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NURHAYATI (RRA1C412044) Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jambi 3 
 

SPECIES DIVERSITY MICROALGAE ARANG - ARANG LAKE OF MUARO 

JAMBI 
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ABSTRAK 

Arang-Arang lake is a lake which is located in Muaro Jambi regency of Jambi Province, 

the area is 3000 m². The lake is called Arang-Arang lake because it is located in Arang-

Arang village of Kumpeh district which has a wide area. This lake is used by local 

residents to maintain various types of fish consumption, but nowadays the lake becomes 

polluted and unmaintained. This study used quantitative descriptive method with 

location determination by purposive sampling (placement of sample point with a certain 

purpose). The sampling location consists of 3 statoins : inlet, center of the lake and 

outlet that is considered to represent the lake habitat type. The study was conducted by 

several stages, namely : preparation, location determination, sampling, sample 

preservation and data analysis stage. The result of data analysis ( index of abudance, 

diversit, evenness and dominance), physis and chemistry. Based on the result of 

microalgae divisions ; Chrysophyta, Chlorophyta and Cyanophyta which consist of 26 

species and 1 unidentified, with diversity criteria of medium microalgae and highest 

species, they are 14 species of Bacillariohyceae, 8 species of Chlorophyceae and 3 

species of Cyanophyceae class. The most species of microalgae which was found in 

each station is Oedogonium caliandrum. The abudance of microalgae was found in 

Chlorophyceae class with 64,03% percentage, evenness index is relatively same for 

each station and overall there is no dominant type of microalgae for the dominance 

index value. In conclusion, the highest diversity was contained at station I, that is 2.55 

and the lowest diversity was contained at station III,that is 2,11 with medium diversity 

criteria. From the results of this study is suggested for further researchers to conduct 

research in the dry season because the abudance and diversity will be different. 

 

Keywords : species diversity, microalgae, arang-arang lake of Muaro Jambi 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

 

Secara Geografis Kabupaten Muaro 

Jambi terletak diantara 10º 15’ - 20º 20’ 

Lintang Selatan dan diantara 1030º 10’- 

1040º 20’ Bujur Timur, dengan luas 

wilayah 5,264 km
2
. Muaro Jambi 

sendiri memiliki 3 danau diantaranya 

yaitu danau di kawasan percandian 

Muaro Jambi, danau Mahligai dan 

danau Arang-Arang (Faturrahman dkk., 

2014: 3).  

Danau Arang-Arang berada di 

Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro 

Jambi. Menurut Surat Keputusan (SK) 

Bupati Muaro Jambi (2003) Danau 

Arang-Arang memiliki luas 3000 M², 

dengan panjang 200 M x lebar 150  M², 

danau ini memiliki fungsi sebagai 

tempat berbagai jenis ikan yang di 

konsumsi, di sekitar danau terdapat 

aktivitas perkebunan kelapa sawit oleh 

beberapa perusahaan dalam skala besar.  

Penduduk setempat sebagian 

memanfaatkan danau ini untuk mencari 

ikan, namun belakangan danau tercemar 

dan menjadi tidak terawat. Menurut 

Darmono (2008:39) danau lebih banyak 

terkontaminasi dari pada sungai; 

kontaminasi terjadi dari unsur nutrisi 

tanaman, minyak, pestisida dan 

substansi toksik yang dapat merusak 

kehidupan di dasar danau dan ikan yang 

ada di dalamnya. Kondisi hujan asam 

dan asam dari aliran air yang tumpah ke 

danau, merupakan masalah serius pada 

danau dan waduk karena asam dapat 

tertimbun di dalamnya. 

Mikroalga adalah organisme 

berukuran mikroskopis yang umumnya 

lebih dikenal dengan sebutan 

fitoplankton. Menurut Kawaroe dkk, 

(2010:7-19) habitat hidupnya adalah 

wilayah perairan atau tempat-tempat 

lembab. Komunitas mikroalga di 

wilayah perairan dipengaruhi oleh 

dengan adanya kondisi lingkungan 

perairan tersebut. Adapun faktor yang 

dapat mempengaruhi pertumbuhan 

mikroalga yaitu suhu, intensitas cahaya,  

nutrien, salinitas, aerasi dan derajat 

keasaman (pH). 

Mikroalga merupakan salah satu 

organisme yang dapat dijadikan sebagai 

indikator biologi pada air yang tercemar 

karena mikroalga dapat memberikan 

respon sedikit banyaknya bahan 

pencemar. Organisme yang tidak 

toleran akan mengalami kepunahan dan 

hilang dari lingkungan tersebut 

(Fachrul,2010:87). 

Keberadaan mikroalga 

merupakan organisme yang dapat 

mempengaruhi kehidupan yang ada di 

wilayah perairan karena memegang 

peran penting sebagai makanan bagi 

berbagai organisme, berubahnya fungsi 

perairan diakibatkan adanya perubahan 

struktur serta nilai kuantitatif mikroalga, 

perubahan ini dapat disebabkan karena 

adanya faktor yang berasal dari alam 

dan juga karena adanya aktivitas 

manusia yang mempengaruhinya ( 

Fachrul,2010:89). 

Beberapa hasil penelitian 

tentang mikroalga telah dilakukan di 

berbagai daerah, antara lain : hasil 

penelitian Nurhasanah (2014: 33) di 

Balai Budidaya Air Tawar (BBAT) 

Jambi didapatkan 5 kelas Mikroalga 

yang terdiri dari 45 genus yang 

didominasi oleh kelas Chlorophyceae 

maka dapat ditentukan Indeks 

Keanekaragaman, Indeks Keseragaman, 

Indeks Dominansi dari mikroalga pada 

masing-masing stasiun pengambilan 

sampel, sehingga dari hasil perhitungan 

tersebut diketahui bahwa tingkat 

keanekaragamaan mikroalga pada setiap 

stasiun, dengan indeks keanekaragaman 

berkisar 1,28 hingga 1,51. Hal ini dapat 

menunjukkan bahwa komunitas 
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mikroalga tidak tetap dan kualitas air 

tercemar.  

Sedangkan hasil penelitian 

Widyaloka (2015:40) hasil penelitian di 

kawasan Percandian Muaro Jambi dapat 

disimpulkan bahwa di kawasan 

Percandian Muaro Jambi diperoleh 4 

divisi mikroalga  yaitu Chrysophyta, 

Chlorophyta, Euglenophyta dan 

Cyanophyta. Kelimpahan tertinggi di 

dapat pada stasiun IV yaitu 627,32 ind/l 

dan indeks kemerataan berkisar antara 

0,67-0,79 dengan rata-rata 2,16; indeks 

keanekaragaman berkisar antara 1,86-

2,71 dengan rata-rata 0,73; dan indeks 

dominansi berkisar antara 0,22-0,08 

dengan rata-rata 0,17. Kemerataan 

setiap spesies rendah, artinya kekayaan 

setiap  individu setiap jenis sangat jauh 

berbeda. Sedangkan hasil penelitian 

Rifai (2014:34) menyatakan bahwa 

keanekaragaman mikroalga di Danau 

Kenali Kota Jambi berkisar antara 1,71 

hingga 1,89 hal ini menunjukkan 

kualitas air tercemar sedang. 

Keberadaan jumlah dan jenis  

mikroalga di wilayah perairan 

dipengaruhi oleh perubahan kualitas 

perairan sehingga terjadi perbedaan 

indeks keanekaragaman disetiap lokasi 

penelitian. Menurut Pratiwi (2008:49) 

sebagian besar Algae ditemukan 

tergantung pada keberadaan nutrisi, 

panjang gelombang cahaya, dan 

permukaan substrat untuk tumbuh 

sehingga indeks keanekaragaman di 

setiap tempat itu berbeda-beda. 

Berdasarkan hasil wawancara, 

dengan masyarakat serta Kepala Desa di 

desa Arang-Arang Kecamatan Kumpeh 

Kabupaten Muaro Jambi pada awal 

tahun 2016 menyatakan sudah 

berkurangnya hasil tangkapan nelayan 

atau pun warga yang memancing di 

sekitar danau akibat dibukanya lahan 

perkebunan sawit yang mengitari 

sekeliling danau. Oleh karena itu 

dilakukan penelitian untuk mengetahui 

“Keanekaragaman Jenis Mikroalga 

Di Danau Arang–Arang Muaro 

Jambi “. 
 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan ialah 

deskriptif kuantitatif dengan penentuan 

lokasi secara purposive sampling yaitu 

penempatan titik sampel dengan 

pertimbangan tertentu  (Sugiyono, 

2013:85). Lokasi pengambilan sampel 

terdiri atas 3 stasiun dengan warna air 

yang sama pada setiap stasiun  yaitu  

warna airnya coklat, setiap stasiun 

dilakukan pengulangan 3 kali. 

Karakteristik dari masing – masing 

stasiun adalah dengan melihat tipe 

habitat yang dianggap mewakili habitat 

danau. Tipe habitat dari masing – 

masing stasiun yaitu : daerah saluran 

masuk, bagian tengah danau dan daerah 

saluran keluar. Titik pada tiap stasiun 

ini ditentukan dengan menggunakan 

GPS (Global Positioning System). 

Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi termometer 

raksa, keping secchi, meteran, botol 

sampel, Sedgewick Rafter, botol DO, 

pipet tetes ukuran 1 ml, gelas ukur 100 

ml, plankton net dengan ukuran 85μm, 

gelas ukur 500 ml, botol sampel ukuran 

300 ml, pensil, kamera digital, 

erlenmeyer ukuran 250 ml, dan GPS 

(Global Positioning System). 

Bahan-bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sampel 

mikroalga, formalin 4%, amilum, alkali, 

MnSO4, Na2S2O3, H2SO4, aquades, 

kertas label, selotip, tali rafia, kertas 

indikator pH dan aluminium foil. 

 

Prosedur Penelitian 

Penetapan Lokasi Pengambilan 

Sampel 

Penetapan dan pemilihan lokasi 

pengambilan sampel dilakukan pada 

tiga tempat berbeda sesuai  dengan 

habitat mikroalga yang berbeda dengan 
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metode yang digunakan purposive 

sampling yaitu daerah saluran masuk, 

bagian tengah danau dan daerah saluran 

keluar. Titik pada setiap bagian 

ditentukan menggunakan GPS (Global 

Positioning System). 

 

Pengambilan Sampel Mikroalga 

Pengambilan sampel mikroalga 

dilakukan selama 3 hari yaitu pada 

tanggal 13 November - 17 November 

2016 sebanyak tiga kali pengulangan  

pada pagi (pukul 07.00 s/d 09.00), siang 

(11.00 s/d 13.00) dan sore hari (15.00 

s/d 17.00) menggunakan plankton net 

berukuran 76 µm dengan jari-jari 10 

cm. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan teknik secara vertikal yaitu 

dengan cara menarik jaring pankton 

yang telah ditenggelamkan dengan 

kedalaman 1 m dari atas permukaan dan 

didiamkan selama 5 menit (Fachrul, 

2012:94). 

Kemudian sampel air yang telah 

disaring oleh plankton net dimasukan 

kedalam botol dan diberi label. Pada 

label diberi keterangan tempat, tanggal 

dan waktu pengambilan sampel. 

Kemudian sampel air diawetkan 

menggunakan formalin 4%.  Sampel 

yang telah diawetkan dibawa untuk 

diidentifikasi. 

 

Identifikasi Mikroalga 
Sampel yang telah berhasil 

diamati dicocokkan dengan buku 

identifikasi mikroalga, yaitu Linda E. 

Graham dan Lee W. Wilcox, 2000 , 

Prescott, G.W, 1979 dan C. Van Hoek, 

D.G. Mann, dan H.M. Jahns tahun, 

1995. 

 

Analisis Data 

Analisis Faktor Biologi 

Menurut Fachrul (2012:91) 

analisis parameter biologi yang dapat 

diamati untuk mengetahui banyaknya 

mikroalga yang terdapat pada suatu 

perairan, yaitu : 

1. Kelimpahan, penentuan kelimpahan 

mikroalga dilakukan berdasarkan 

metode sapuan di atas objek  

Sedgewick Rafter. Kelimpahan 

mikroalga dinyatakan secara 

kuantitatif dalam jumlah sel/liter 

atau individu/liter. 

2. Indeks kemerataan, indeks ini 

menunjukkan pola sebaran secara 

merata atau tidak. Jika nilai indeks 

kemerataan relatif tinggi maka 

keberadaan setiap jenis biota di 

perairan dalam kondisi merata. 

3. Indeks keanekaragaman, indeks 

yang digunakan untuk mengetahui 

keanekaragaman jenis biota 

perairan. Apabila nilai indeks 

keanekaragaman relatif tinggi, maka 

keanekaragaman biota dalam 

kondisi prima (stabil). 

4. Indeks dominansi, digunakan untuk 

mengetahui adanya dominansi jenis 

tertentu di perairan. Jika nilai indeks 

dominansi relatif tinggi, maka 

terdapat spesies yang mendominansi 

spesies lainnya. 

 

Analisis Faktor Fisika dan Kimia 

Analisis faktor lingkungan yang 

dapat diamati dari penelitian ini 

terutama dalam mempengaruhi 

keberadaan mikroalga yaitu faktor fisika 

dan kimia. Faktor fisika teridiri dari 

suhu, kecerahan, warna air, kedalaman, 

bau air dan cuaca. Sementara itu faktor 

kimia terdiri dari pH dan oksigen 

terlarut (DO). 

 

Analisis Data Mikroalga 

A. Volume air yang disaring 

Menurut Fachrul (2012:95) 

untuk mengetahui volume air yang 

masuk ke dalam jaring plankton dapat 

dihitung dengan rumus: 

  Vs =          
Keterangan: 
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π.r
2 

= Luas lingkaran jaring 

plankton 

t  = panjang tarikan (m) 

 

B. Kelimpahan Mikroalga 

Penentuan kelimpahan plankton 

berdasarkan metode sapuan di atas gelas 

objek Sedgweick Rafter. Kelimpahan 

plankton secara kuantitatif dapat 

dihitung berdasarkan rumus (Fachrul, 

2012:95): 

 N = n x (Vr/Vo) x (1/Vs) 

Keterangan: 

N   = jumlah sel per liter (ind/L) 

n    = jumlah sel yang diamati 

Vr  = volume air tersaring 

Vo = volume air yang diamati 

(pada Sedgeick Rafter) (ml) 

Vs = volume air yang disaring 

(L) 

 

C. Indeks keanekaragaman 

Untuk menentukan indeks 

keanekaragaman jenis dihitung 

dengan menggunakan rumus Shannon 

& Wiener (Fachrul, 2012:96): 

    ∑      

 

   

 

Keterangan:  

H’ =indeks keanekaragaman 

S = jumlah jenis  

Pi = 
  

 
 = peluang kepentingan 

untuk tiap jenis 

N = jumlah individu mikroalga 

ni = jumlah individu tiap jenis 

ke-i 

 

Dengan kriteria sebagai berikut : 

Jika H’ ≤ 1,5 maka 

keanekaragaman jenis rendah. 

Jika H’>1,5 dan < 3 maka 

keanekaragaman sedang.  

Jika H’ ≥ 3 maka 

keanekaragaman tinggi. 

 

D. Indeks kemerataan  

Indeks kemerataan menunjukkan 

pola sebaran biota, yaitu merata atau 

tidak. Jika indeks kemerataan relatif 

tinggi maka keberadaan setiap jenis 

biota di perairan dalam kondisi merata 

(Fachrul, 2012:95-96) 

E = 
  

      
 

Keterangan: 

E= indeks kemerataan 

H’= indeks keanekaragaman 

H’ maks = ln S (S adalah jumlah 

spesies) 

 

 

 

Nilai indeks berkisar antara 0-1 

 E ≈ 0, kemerataan antara spesies 

rendah, artinya kekayaan individu yang  

dimiliki   masing-masing spesies sangat 

jauh berbeda. 

 E = 1, kemerataan antar spesies relatif 

merata atau jumlah individu masing- 

masing spesies relatif sama. 

 

E. Indek dominansi 

Menurut Odum (1993:179) 

untuk menentukan indeks dominansi 

dapat menggunakan rumus yaitu: 

   ∑    
 

Keterangan :  

D = Indeks dominansi 

pi = 
  

 
 

ni = Jumlah individu ke- i 

N = Jumlah total individu 

 

Dengan kriteria sebagai berikut: 

Jika nilai D < 0,5 maka tidak ada jenis 

yang mendominasi. 

Jika nilai D > 0,5 maka ada jenis yang 

mendominasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jumlah dan Jenis Mikroalga 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan di Danau Arang –
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Arang Muaro Jambi  dari proses 

identifikasi di laboratorium Ekologi 

Hewan Universitas Andalas diperoleh 

sebanyak 26 jenis mikroalga yang 

teridentifikasi dan 1 jenis yang tidak 

teridentifikasi. Jenis mikroalga yang 

teridentifikasi terdiri atas 3 kelas yaitu 

Bacillariophyaceae, Chlorophyceae dan 

Cyanophyceae. 

 Jenis mikroalga yang paling 

banyak yaitu dari kelas 

Bacillariophyceae sebanyak 14 jenis 

dan jenis mikroalga yang paling sedikit 

dari kelas Cyanophyceae sebanyak 3 

jenis. Gonatozygon monotaenium dari 

kelas Chlorophyceae dan Lingbya 

norgardii dari kelas Cyanophyceae 

merupakan jenis mikroalga yang banyak 

ditemukan pada setiap stasiunnya. 

Kelimpahan Mikroalga 

Kelimpahan tertinggi terdapat 

pada stasiun 2 dengan nilai kelimpahan 

53,19 ind/l sedangkan kelimpahan 

terendah terdapat pada stasiun 3 sebesar 

27 ind/l. Persentase kelimpahan jenis 

mikroalga terendah hingga tertinggi 

yaitu dari kelas Cyanophyceae sebesar 

10,55%,  Bacillariophyceae sebesar 

25,42% dan Chlorophyceae sebesar 

64,03%. 

Keanekaragaman, Kemerataan, dan 

Dominansi Mikroalga 

Hasil perhitungan 

keanekaragaman, kemerataan dan 

dominansi pada semua stasiun 

pengambilan sampel dapat dilihat pada 

Tabel 4.1 sebagai berikut. 
Tabel 4.1 Keanekaragaman, Kemerataan, dan Dominansi 

Mikroalga pada Setiap Stasiun Penelitian  

Parameter 
Stasiun Peneliian Rata-

rata 1 2 3 

Jumlah spesies 20 16 11  

Indeks 

Keanekaragama

n Jenis (H’) 

2,55 2,35 2,11 2,33 

Kriteria 
Keanekaragama

n 

Sedang  sedang Sedang   
Seda
ng  

Kemerataan (E) 0,851 0,847 0,888 
0,86

2 

Kriteria 

Kemerataan 
Rendah  Rendah  Rendah  

Rend

ah 

Dominansi (D) 
0,107 0,114 0,140 

0,12

0 

Kriteria 

Dominansi 

Tidak 

Ada  

Tidak 

ada 

Tidak 

Ada  

Tida

k ada 

Faktor Fisika dan Kimia di Waduk 

Trimitra Lestari 
Faktor fisika yang diamati 

meliputi suhu, kecerahan, kedalaman, 

warna air. Hasil pengukuran faktor 

fisika disajikan dalam Tabel 4.2. 
Tabel 4.2 Faktor fisika di Waduk Trimitra 

Lestari 

Perhitungan faktor kimia berupa derajad 

keasaman (pH) dan oksigen terlarut 

(DO) pada penelitian ini memiliki 

kisaran yang berbeda-beda. Hasil 

pengukuran pH dan oksigen terlarut 

dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini: 
Tabel 4.3 Faktor Kimia di Waduk Trimitra Lestari 

Parameter 
Stasiun 

1 2 3 

pH 4 4 4 

Oksigen Terlarut (DO) 

(mg/l) 3,1-3,8 3,5-4 3,1-3,6 

 

PEMBAHASAN 

Kelimpahan Mikroalga 

Dijelaskan oleh Kawaroe dkk, 

(2010:8) Chlorophyceae adalah Algae 

hijau yang berasal dari divisi 

Chlorophyta dan merupakan salah satu 

kelompok utama Algae karena 

kelimpahan spesiesnya dimana-mana 

dari penelitian yang telah dilakukan 

spesies dari kelas Chlorophyceae paling 

banyak misalnya Oedogonium 

caliandrum dan Gonatozygon 

monotaenium. Kelas Chlorophyceae ini 

paling banyak ditemukan di semua 

stasiun dengan  jumlah yang banyak 

dibandingkan kelas yang lain. Diduga 

hal ini dapat terjadi karena 

Chlorophyceae merupakan sumber 

makanan bagi banyak protozoa dan 

Parameter  

Fisika 
Satuan  

Stasiun Rata-

rata 1 2 3 

Kedalaman  cm 241 291 196,3 242,7 

Kecerahan cm 66,55 61,27 63,44 63,75 

Warna air   Coklat Coklat Coklat Coklat 

Suhu  °C 29 29 30 29,33 



NURHAYATI (RRA1C412044) Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jambi 9 
 

hewan air. Dijelaskan oleh Tjitrosomo 

dkk, (1984:47) bahwa spesies 

Oedogonium umumnya tersebar luas, 

tumbuh sebagai benang dan  tidak 

bercabangdan biasanya mengapung. 

Pelczar (2010:238) menambahkan 

bahwa mikroalga merupakan  sumber  

makanan  yang  penting  bagi  

organisme – organisme lain, selain itu 

dalam semua lingkungan Algae 

menghasilkan oksigen selama 

fotosintesis. 

Kelas Chlorophyceae pada 

stasiun II memiliki kelimpahan tertinggi 

hal ini dikarenakan adanya faktor fisika 

dan kimia. Kedalaman 291 cm, suhu 

sama dengan stasiun lainya sedangkan 

kecerahanya 61,27 dan pH 4. 

Soemarwoto, (1980:83) juga 

menjelaskan bahwa dalamnya danau  

mengakibatkan adanya variasi 

kehidupan dalam air danau dan juga 

faktor suhu memegang peranan penting 

dalam membawa oksigen kebagian 

bawah. Hal ini menunjukkan bahwa 

faktor lingkungan sangat mempengaruhi 

pertumbuhan mikroalga. 

 

 

 

  

 
 

 

  

a                                b 

Gambar 4.5  a. Oedogonium caliandrum           

b. Gonatozygon monotaenium 

Perbesaran 10 x 10 (Dokumentasi pribadi, 

2016) 

 Pada stasiun I kelas 

Cyanophyceae memiliki kelimpahan 

yaitu 27  ind/L dan stasiun III memiliki 

kelimpahan 27  ind/L. Kelas ini 

memiliki kelimpahan yang paling  

rendah dengan warna air coklat, 

rendahnya mikroalga pada stasiun ini 

terlihat dari  jumlah jenis dan  jumlah 

individu yang diperoleh pada stasiun 

tersebut, hal ini dikarenakan stasiun I 

dan III  memiliki habitat dan kondisi 

lingkungan yang kurang mendukung 

kehidupan mikroalga, stasiun I dan III 

merupakan saluran masuk dan keluar 

danau  dimana saluran ini berhubungan 

langsung dengan  pembuangan bahan 

padatan yang ada disekitaran 

perkebunan kelapa sawit sehingga dapat 

berakibat pada kelangsungan kehidupan 

mikroalga hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian sebelumnya Asra (2009: 25) 

mengatakan salah satu yang 

menyebabkan tercemarnya danau 

Arang-Arang dikarenakan adanya 

aktifitas perkebunan kelapa sawit oleh 

beberapa perusahaan dalam skala besar. 

Dijelaskan Darmono (2008:34) 

menyatakan bahwa tercemarnya danau 

karena proses pelarutan dalam danau 

sering kurang efektif karena air dalam 

danau banyak terdiri dari lapisan-

lapisan yang sedikit mengalami 

pencampuran hal ini menyebabkan 

adanya hubungan daya pelarutan serta 

penyebaran polusi yang rendah terhadap 

substansi kimia sehingga menyebabkan 

keracunan pada hewan air. 
 

Keanekaragaman Mikroalga 

Stasiun I merupakan stasiun 

yang memiliki nilai indeks 

keanekaragaman yang paling tertinggi, 

yaitu 2,55, kemudian stasiun II 

memiliki nilai indeks keanekaragaman 

2,35 dan stasiun III memiliki nilai 

indeks keanekaragaman paling rendah 

yaitu 2,11. Hal ini dijelaskan Fachrul 

(2010:91) bahwa didalam suatu 

penelitian, fitoplankton sering dijumpai 

perbedaan jenis maupun jumlahnya 

pada daerah yang berdekatan, meskipun 

berasal dari massa air yang sama, hal ini 

dikarenakan ada beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhinya antara lain 
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angin, unsur hara, kedalaman perairan, 

dan aktivitas pemangsaan.  

Nilai indeks keanekaragaman 

pada setiap stasiun tidak jauh berbeda 

hal ini dapat di lihat pada Tabel 4.7, 

pada Tabel tersebut terlihat Stasiun I 

memiliki nilai indeks yang paling tinggi 

2,55 dan memiliki oksigen terlarut 3,1 – 

3,8 yang menunjukkan kadar oksigen 

yang tidak  baik hal ini dijelaskan oleh 

Sastrawijaya (2000:84) bahwa 

kehidupan di air dapat bertahan jika ada 

oksigen terlarut minimum sebanyak 5 

mg oksigen setiap liter air sehingga 

stasiun I memiliki indeks 

keanekaragaman dengan kriteria 

sedang. 

Berdasarkan hasil yang 

diperoleh menunjukkan bahwa kawasan 

Danau Arang-Arang Muaro Jambi 

termasuk dalam  kriteria 

keanekaragaman sedang, hal ini dapat 

dilihat dari tingkat keanekaragaman 

setiap stasiun hampir sama, Nilai indeks 

yang paling rendah pada stasiun III 

yaitu 2,11. 

Banyaknya jumlah jenis dan 

jumlah individu yang diperoleh pada 

saat penelitian karena faktor fisika dan 

kimia yang masih mendukung untuk 

kehidupan mikroalga, faktor fisika yang  

mendukung yaitu kedalaman perairan 

berkisaran antara 2 m lebih dan 

kecerahan yang berkisar 61.27 m – 

66.55 m, kedalaman dan kecerahan 

sangat mempengaruhi proses 

fotosintesis yang dilakukan oleh 

mikroalga. Menurut Kawaroe dkk, 

(2010:16), intensitas cahaya dibutuhkan 

oleh setiap Algae untuk tumbuh  

maksimum  berbeda-beda. Suhu 

perairan pada saat penelitian berkisar 

antara 29-30 °C. Kisaran suhu tersebut 

mendukung untuk kehidupan mikrolaga. 

Menurut Kawaroe dkk, (2010:15), 

sebagian besar mikroalga dapat 

mentoleransi suhu antara 16-35°C. 

Kandungan oksigen terlarut setiap 

stasiun hampir sama yaitu berkisar 

antara 3-4 mg/l.  

 

Kemerataan Mikrolga 

Indeks kemerataan tertinggi pada 

Stasiun III yaitu 0,888, hal ini berbeda 

dengan stasiun I dan II yang hampir 

sama, hal ini dapat dilihat pada tiap nilai 

yang didapat pada stasiun, maka 

kemerataan setiap stasiun tergolong 

rendah, menurut Fahrul ( 2007:96) 

bahwa E=0 kemerataan antara spesies 

rendah, artinya kekayaan individu yang 

dimiliki masing-masing  spesies sangat 

jauh berbeda. Ketidakmerataan pada 

setiap stasiun disebabkan oleh adanya 

faktor fisika dan kimia. 

 Nilai indeks kemerataan pada 

setiap stasiun tidak jauh berbeda pada 

stasiun I yaitu 0,851 dan stasiun II 

0,847 dan yang tertinggi stasiun III 

dengan indeks 0,888 dengan kriteria 

rendah, perbedaan ini dikarenakan 

faktor penyebaran mikroalga diperairan 

dipengaruhi kondisi fisik perairan. Nilai 

kemerataan antara spesies rendah dan 

yang tertinggi yaitu stasiun III yaitu 

0,888  hal ini dapat dilihat dengan  

indeks kemerataan setiap stasiun, hal ini 

disebabkan pada stasiun III memiliki 

suhu yaitu 29-30°C suhu merupakan 

salah satu faktor penting bagi 

pertumbuhan mikroalga karena 

peningkatan suhu dapat menurunkan 

suatu kelarutan bahan dan dapat 

menyebabkan peningkatan kecepatan 

metabolisme dan respirasi mikroalga di 

perairan. 

 

Indeks Dominansi 
Dari tiap stasiun yang berbeda diperoleh 

indeks dominansi yang berbeda pula, 

indeks dominansi tertinggi di tunjukkan 

oleh stasiun III yaitu 0,140  tentunya 

didukung  oleh beberapa faktor, 

diantaranya yaitu faktor fisika dan 

faktor kimia. Kecerahan perairan  pada 

stasiun III berkisar 63.44 dan  pH yang 
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sama  setiap stasiun yaitu 4 sedangkan 

oksigen terlarut (DO) pada stasiun III 

berkisar antara 3,1-3,6. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat kecerahan 

dan oksigen terlarut  berpengaruh 

terhadap tingkat Dominansi. Jika dilihat 

dari indeks kelimpahan bahwa kelas 

Bacillariophyceae lebih mendominasi 

dibandingkan kelas lainya, selain kelas 

Bacillariophyceae ditemukan juga kelas 

Chlorophyceae dan Cyanophyceae 

hanya ada 3 kelas yang ditemukan. 

Kelas Bacillariophyceae disebut 

juga diatom, diatom adalah Algae yang 

berasal dari Divisi Chysophyta, 

mikroalga ini mudah dikenali karena 

selnya dilindungi oleh kapsul seperti 

gelas dan pergeraknya tidak jelas, kelas 

ini mendominasi jumlah fitoplanton di 

laut dan  sering ditemukan dalam 

perairan tawar dan payau (Kawaroe 

dkk,  2010:10). Sehingga tidak dapat 

dipungkiri bahwa eksistensi suatu 

perairan tidak dapat dilepaskan dari 

keberadaan plankton hal ini diperkuat 

menurut (Basmi, 680) hal itu diperkuat 

dengan rantai makanan diperairan 

dimana rantai awal ditempati 

fitoplankton, dan barulah zooplankton 

seterusnya fauna yang besar-besar dan 

yang terakhir ditempati biota yang 

disebut pengurai (dekomposer). 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa di Danau Arang-Arang Muaro 

Jambi diperoleh 3 divisi mikroalga yaitu 

Chrysophyta, Chlorophyta dan 

Cyanophyta. Kelimpahan tertinggi 

terdapat pada stasiun II dan indeks 

kemerataan tertinggi stasiun III, indeks 

keanekaragaman tertinggi stasiun I, 

indeks dominansi tertinggi stasiun III. 

Keanekaragaman jenis yang tergolong 

sedang, karena nilai indeks 

keanekaragaman yang diperoleh lebih 

besar dari 1,5 dan lebih kecil dari 3,5 

serta tidak ada jenis yang mendominasi. 

Kemerataan antara spesies rendah, 

artinya kekayaan individu yang dimiliki 

oleh masing-masing jenis sangat jauh 

berbeda. 

 

Saran 

Berdasarkan penelitian ini 

disarankan kepada masyarakat sekitar 

untuk tetap menjaga kelestarian danau 

Arang-Arang Muaro Jambi, agar 

ekosistem danau tersebut tetap terjaga 

dan sebaiknya disarankan kepada 

peneliti selanjutnya agar penelitian 

dilakukan di musim kemarau. 
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