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ABSTAK 

 

Duo lake is one of the lake located in Kerinci precisely in Lempur Village, Gunung 

Raya District. This lake is crystal clear green color. Some residents and tourists take 

advantage of this Duo lake for bathing and toilets. Almost every day there are always 

tourists who come and bathe with soap, if this activity continues to be feared it will 

damage the stability of ecosystems and biota living in the lake, such as microalgae. The 

purpose of this research is to know the Diversity of Microalgae in Duo Lake Kerinci 

Regency. This research uses quantitative descriptive method and the design of this 

research is done by purposive sampling (placement of sample point with certain 

purpose). The sampling location consists of 3 places namely the edge of the lake, the 

middle of the lake, and the part near the kerambah. Data analysis is done that is analysis 

of biology factor, physics, chemistry and microalgae data analysis. Based on the results 

of microalgae analysis found 21 types of 4 classes of Bacillariophyceae, Chlorophyceae, 

Cyanophyceae, and Dinophyceae. With the criteria of diversity of medium microalgae 

and the highest type of class Bacillariophyceae is 12 species, Chlorophyceae is 6 types, 

Dinophyceae is 2 types, and Cyanophyceae there is only 1 type. The highest abundance 

of microalgae is found in Dinophyceae class class with 74.26% percentage. The low 

fairness index for each station and the overall dominance index value is not the 

dominant type of microalgae. Thus it can be concluded that found 21 types of 

microalgae in Lake Duo Kerinci regency. The highest diversity is in station III that is 

2.018 and the lowest diversity is at station II that is 1,073 with medium criterion. It is 

recommended to the local people to keep the Lake Duo preservation, so the lake is still 

well preserved. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

 

Kabupaten Kerinci merupakan 

salah satu daerah yang memiliki 

keindahan alam di Provinsi Jambi, 

seperti  keindahan danaunya. Danau 

Duo adalah salah satu danau yang 

terdapat di Kabupaten Kerinci tepatnya 

di Desa Lempur Kecamatan Gunung 

Raya.  

Danau Duo terletak sekitar 1500 

meter di atas permukaan laut, termasuk 

danau tertinggi di Sumatera, danau ini 

berwarna jernih kehijauan, warga 

sekitar memanfaatkan danau ini untuk 

mencari  ikan dengan cara memancing 

dan juga dengan memasang jalo, tajur, 

dan lukah. Sebagian warga bila sedang 

berkebun disekitar danau  

memanfaatkan danau Duo ini untuk 

mandi dan mandi,cuci, kakus (MCK) 

dan wisatawan yang datang selain untuk 

berkemah juga memanfaatkan danau ini 

untuk mandi dan mencuci baju, bila 

kegiatan ini terus berlangsung 

dikhawatirkan air danau akan tercemari 

dan merusak kestabilan ekosistem dan 

biota  yang hidup di dalam danau 

tersebut, seperti mikroalga. 

Mikroalga merupakan 

organisme yang berukuran mikroskopik, 

memiliki berbagai potensi yang dapat 

dikembangkan sebagai sumber pakan, 

pangan, dan telah dimanfaatkan untuk 

berbagai macam keperluan mulai dari 

bidang perikanan sebagai makanan 

larva ikan, organisme penyaring, 

industri farmasi, dan makanan suplemen 

dengan kandungan protein, karbohidrat, 

lipid, dan berbagai macam mineral 

(Hermanto, dkk, 2011:153-154). 

 Hasil penelitian Nurhasanah 

(2014:33) di Balai Budidaya Air Tawar 

Kecamatan Sungai Gelam Jambi, 

ditemukan 5 kelas dan 45 genus 

mikroalga indeks keanekaragaman 

berkisar dari 1,28-1,51 yang berarti 

komunitas mikroalga tidak stabil atau 

kualitas air tercemar sedang hingga 

berat. Hasil penelitian Widyaloka 

(2015:40) di Kawasan Percandian 

Muaro Jambi Keanekaragaman berkisar 

antara 1,86-2,71  dan indeks dominansi 

berkisar antara 0,22-0,88 yang berarti 

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. 

Menurut Fachrul (2012:90) 

mengatakan bahwa keanekaragaman 

mikroalga di suatu perairan dapat 

menunjukkan bagaimana kondisi 

perairan tersebut. Mikroalga dapat 

digunakan sebagai bioindikator kualitas 

perairan. Jika jenis mikroalga lebih 

beragam maka semakin baik kondisi 

perairan, semakin sedikit mikroalga 

maka semakin buruk kualitas perairan 

tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut 

maka perlu dilakukan penelitian dengan 

judul “Keanekaragaman Jenis 

Mikroalga di Danau Duo Kabupaten 

Kerinci”. 

 

METODE PENELITIAN 

          Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kuantitatif. 

Sedangkan penetapan lokasi 

pengambilan sampel dilakukan secara 

purposive sampling (penempatan titik 

sampel dengan tujuan tertentu). Lokasi 

pengambilan sampel terdiri dari 3 

tempat yaitu Daerah di pinggiran danau, 

yang digunakan untuk mencuci baju, 

daerah di tenah danau, yang digunakan 

unuk mandi dan berenang, dadaerah di 

dekat kerambah yang digunakan untuk 

mencari ikan. Tempat yang ditentukan 

tersebut dapat ditentukan dengan GPS 

(Global Positioning System). 
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Alat–alat yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah meteran, 

botol, alat tulis, keping secchi, 

termometer raksa, botol sampel 100 

ml, botol DO, Sedgewick Rafter, 

plankton net dengan ukuran 76 μm, 

GPS, pipet tetes, dan kamera digital. 

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 titik di kawasan Danau Duo dengan 

metode yang digunakan purposive 

sampling yaitu bagian pinggir danau 

(tempat wisatawan mandi), bagian 

tengah danau, dan bagian hulu yang 

terdapat kerambah ikan. Titik pada 

setiap bagian ditentukan menggunakan 

GPS (Global Positioning System). 

 

Pengambilan Sampel Mikroalga 

Pengambilan sampel mikroalga 

dilakukan selama 3 hari yaitu pada 

tanggal 25 Februari - 29 Februari 2017 

sebanyak tiga kali pengulangan  pada 

pagi (pukul 06.00 s/d 09.00), siang 

(12.00 s/d 14.00) 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. 
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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: 

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. 
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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 di Danau Duo 

Kabupaten Kerinci dari proses 

identifikasi di laboratorium Ekologi 

Hewan Universitas Andalas diperoleh 

sebanyak 21 jenis mikroalga yang 

teridentifikasi. Jenis mikroalga yang 

teridentifikasi terdiri atas 4 kelas yaitu 

Bacillariophyceae, Chlorophyceae, 

Cyanophyceae, dan Dinophyceae.  

 Jenis mikroalga yang paling 

banyak yaitu dari kelas 

Bacillariophyceae sebanyak 12 jenis 

dan jenis mikroalga yang paling sedikit 

dari kelas Cyanophyceae sebanyak 1 

jenis yaitu Microcystis aeruginosa. 

Kelimpahan Mikroalga 

Kelimpahan tertinggi terdapat 

pada stasiun 2 dengan nilai kelimpahan 

125,82 ind/l sedangkan kelimpahan 

terendah terdapat pada stasiun 1 sebesar 

107,73 ind/l. Persentase kelimpahan 

jenis mikroalga terendah hingga 

tertinggi yaitu dari kelas Cyanophyceae 

sebesar 0,07%,  Bacillariophyceae 

sebesar 11,31%, Chlorophyceae sebesar 

14,34%, dan Dinophyceae sebesar 

74,26%. 

Keanekaragaman, Kemerataan, dan 

Dominansi Mikroalga 

Hasil perhitungan keanekaragaman, 

kemerataan dan dominansi pada semua 

stasiun pengamblan sampel dapat dilhat 

pada Tabel 4.1 beriku. 

Tabel 4.1 Keanekaragaman, Kemerataan, dan Dominansi 
Mikroalga pada Setiap Stasiun Penelitian  

Parameter 
Stasiun Peneliian Rata-

rata 1 2 3 

Jumlah spesies 19 11 13  

Indeks 

Keanekaragama

n Jenis (H’) 

1,255 1,075 2,018 1,450 

Kriteria 
Keanekaragama

n 

Sedang  sedang Sedang   Sedang  

Kemerataan (E) 0,644 0,466 0,698 0,602 

Kriteria 
Kemerataan 

Rendah  Rendah  Rendah  Rendah 

Dominansi (D) 0,357 0,388 0,184 0,309 

Kriteria 
Dominansi 

Tidak 
Ada  

Tidak 
ada 

Tidak 
Ada  

Tidak 
ada 

Faktor Fisika dan Kimia di Danau 

Duo Kabupaten Kerinci 
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 6 6 6 

Oksigen Terlarut (DO) 

(mg/l) 3-3,3 3-3,5 3-3,5 

 

Parameter  

Fisika 
Satuan  

Stasiun 

1 2 3 

Kedalaman  cm 93 721 140 

Kecerahan cm 7,7 143 82,4 

Warna air   
Jernih 
kehija

uan 

Jernih 
kehijau

an 

Jernih 
kehijau

an 

Suhu  °C 23-26 23-25 23-25 
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PEMBAHASAN 

Kelimpahan Mikroalga 

Berdasarkan hasil penelitian 

kelas Dinophyceae adalah kelas yang 

paling tertinggi, meskipun hanya 

ditemukan 2 jenis yaitu, Gonyaulax 

apiculata, dan Peridinium bipes, namun 

jumlah dari masing-masing jenis sangat 

melimpah di setiap stasiun. 

Kelimpahan pada setiap stasiun 

memiliki nilai yang bervariasi, hal ini 

dikarenakan adanya beberapa faktor 

diantaranya yaitu faktor fisika dan 

kimia pada perairan tersebut.  Kelas 

Dinophyceae termasuk kedalam divisi 

Pyrhophyta, menurut Kawaroe 

(2010:11), alga yang termasuk ke dalam 

golongan Pyrhophyta (alga api ) ini 

biasa disebut Dinoflagellata, yaitu tubuh 

yang tersusun atas satu sel yang 

memiliki dinding sel dan dapat bergerak 

aktif, alga ini kebanyakan hidup di laut 

namun beberapa spesies juga  hidup di 

air tawar, jenis yang ditemukan dari 

kelas Dinopyceae yaitu Gonyaulax 

apiculata, dan Peridinium bipes,  

(Gambar 4.1).  

   
   a   b    

Gambar 4.1 Mikroalga dari kelas 

Chlorophyceae, a. Gonyaulax 

apiculata, b. Peridinium 

bipes. Perbesaran 10x10  

(Dokumentasi Pribadi, 2017) . 

 

Pada stasiun II, kelimpahan 

mikroalga dari kelas Dinophyceae atau 

Dinoflagellata memiliki jumlah paling 

besar dibandingkan dengan stasiun 

lainnya, diduga hal ini terjadi karena 

stasiun II berada di tengah danau 

dimana pada stasiun II memiliki 

kedalaman air paling dalam 

dibandingkan stasiun lainnya dan 

bersuhu paling rendah yaitu 23°C yang 

mana kondisi seperti ini sangat disukai 

oleh spesies yang berasal dari kelas 

Dinophyceae  seperti yang dijelaskan 

oleh Tjitrosomo (1983:59-60) bahwa 

kelas Dinophyceae lebih banyak hidup 

di air laut karena air laut yang memiliki 

suhu  perairan yang lebih dingin di 

bandingkan dengan air tawar dan  

populasi Dinophyceae atau 

Dinoflagelata dapat meningkat apabila 

kondisi air yang baik dan kaya nutrisi, 

meskipun keberadaannya tidak begitu 

dibutuhkan bagi organisme air.  

Selain Peridinium jenis lain 

yang didapat yaitu Gonyaulax 

apiculata, Gonyaulax  adalah salah satu 

spesies dari ganggang api yang 

membuat perairan menjadi merah (red 

tides). Dijelaskan oleh Pelczar 

(1998:256) bahwa beberapa genus 

seperti Gonyaulax dapat dijumpai 

sebagai penyebab blooms atau red tides, 

eksresi dari Gonyaulax tersebut 

menghasilkan zat toksin yang 

merugikan bagi manusia namun jenis 

ini merupakan fitoplankton yang 

berguna sebagai makanan ikan. 

Kelas Dinophyceae banyak 

ditemukan pada stasiun II yang tentunya 

didukung oleh beberapa faktor, yaitu  

faktor fisika dan faktor kimia. Kondisi 

perairan yang lebih dalam dibandingkan 

dengan stasiun lain yaitu 721 cm dan 

memiliki suhu lebih rendah yaitu 23°C  

namun masih berada di kisaran 23-25°C 

sama seperti stasiun lainnya,  kecerahan 

perairan pada stasiun II berkisar 143 cm  

dengan pH setara dengan stasiun 

lainnya yaitu 6 serta tidak ada tanaman 

yang menaungi pada stasiun II. Oksigen 

Terlarut (DO) pada satsiun II berkisar 3-

3,5. Hal ini menunjukan bahwa tingkat 

kecerahan tinggi berpengaruh terhadap 

tingkat kelimpahan dengan hasil 

kelimpahan sebesar 125,82 ind/ L. Hal 

ini ditegaskan oleh Kawaroe (2010:14) 

komunitas mikroalga pada suatu 
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perairan dipengaruhi oleh kondisi 

lingkungan perairan tersebut. Hal yang 

mempengaruhi pertumbuhan mikroalga 

yaitu temperatur (suhu), kualitas dan 

kuantitas nutrien (unsur hara), intensitas 

cahaya, derajat keasaman (pH), dan 

salinitas. Sastrawijaya (2000:84-85) 

menambahkan bahwa selebihnya 

bergantung pada ketahanan organisme, 

derajat keaktifan, suhu air, dan 

kehadiran pencemar. Michael 

(1995:133-207) juga menambahkan 

bahwa ada dua komponen yang 

mempengaruhi lingkungan perairan 

yaitu komponen biotik dan abiotik yaitu 

faktor fisika, dan kimia . Faktor fisika 

meliputi suhu, kecerahan, warna dan 

kedalaman. Faktor kimia meliputi pH 

air, oksigen terlarut (DO) dan bahan 

organik terlarut. 

 

Indeks Keanekaragaman dan 

Kemerataan Mikroalga 

Indeks keanekaragaman pada 

masing-masing stasiun penelitian 

tergolong dalam kriteria sedang, karena 

hasil yang didapat lebih besar dari 1,5 

dan lebih kecil dari 3. Indek 

keanekaragaman tertinggi pada stasiun 

III yaitu 2,018 dan keanekaragaman 

terendah pada stasiun II yaitu 1,073. 

Berdasarkan hasil yang 

diperoleh menyatakan bahwa Danau 

Duo Kabupaten Kerinci termasuk dalam 

keadaan keanekaragaman jenis yang 

cukup baik atau sedang walaupun nilai 

indeks kemerataan yang diperoleh 

rendah. Hal ni dapat dilihat dari 

banyaknya jumlah jenis yang didapat 

dari masing-masing stasiun. Menurut 

Odum (1993:185) keanekaragaman 

jenis memiliki dua komponen utama 

yaitu jumlah jenis dan kemerataan antar 

jenis. Berdasarkan hasil yang diperoleh 

banyaknya jumlah jenis dan jumlah 

individu mikroalga di waduk Trimitra 

Lestari Porwodadi menunjukan kondisi 

perairan tersebut masih cukup baik 

untuk kelangsungan mahluk hidup 

akuatik termasuk mikroalga.  

Indeks kemerataan tertinggi 

pada stasiun III yaitu sebesar 0,698. 

Dilihat dari nilai yang diperoleh pada 

tiap stasiun, maka kemeratan pada tiap 

stasiun tergolong relatif  rendah, hal ini 

menunjukan bahwa nilai sebaran dari 

jumlah individu tiap jenis bisa 

dikatakan rendah, berarti tidak ada jenis 

mikroalga yang mendominasi. menurut 

Fachrul (2007:96) bahwa E=0 

kemerataan antara spesies rendah, 

artinya kekayaan individu yang dimiliki 

masing-masing spesies sangat jauh 

berbeda. Ketidak merataan pada setiap 

stasiun disebabkan oleh adanya 

beberapa faktor fisika yang meliputi 

(suhu  air, kecerahan, kedalaman, dan 

warna air)dan faktor  kimia yang 

meliputi (Oksigen terlarut dan pH), dan 

faktor biologi yang meliputi 

(kelimpahan, kemerataan, 

keanekaragaman, dan dominansi). 

Faktor fisika di Danau Duo seperti suhu 

berkisar antara 23-26°C, kedalaman 

berkisar antara 93-721 cm, kecerahan 

berkisar antara 7,7-143 cm, dan warna 

air yaitu jernih kehijau-hijauan. 

Sedangkan faktor kimia seperti pH yaitu 

6 dan oksigen terlarut berkisar 3-3,3 

sampai 3-3,5. Kemudian untuk faktor 

biologi seperti kelimpahan yaitu 

berkisar antara 107,73-125,82, 

kemerataan berkisar antara 0,466-0,698 

dengan rata-rata yaitu 0,602, 

keanekaragaman berkisar antara 1,073-

2,018 dengan rata-rata 1,450 dan untuk 

dominansi berkisar antara 0,184-0,388 

dengan rata-rata 0,309. 

Indeks Dominansi 
Berdasarkan tabel 4.1 dapat 

dilihat bahwa Danau Duo Kabupaten 

Kerinci tidak ada jenis mikroalga yang 

mendominasi, karena nilai indeks 

dominansi yang didapat pada masing-

masing stasiun penelitian lebih kecil 

dari 0,5. Tidak ada jenis mikroalga yang 
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mendominasi menunjukkan kondisi 

lingkungan yang cukup baik. Tidak 

adanya mikroalga yang mendominansi 

juga menunjukkan kondisi lingkungan 

yang relatife baik. Menurut Odum 

(1993:185), nilai H` (keanekaragaman 

jenis) bersifat kebalikan terhadap indeks 

dominansi, nilai H` yang tinggi 

menyebabkan konsentrasi dominansi 

yang rendah. 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan 

indeks keanekaragaman mikrolaga di 

Danau Duo Kabupaten Kerinci dapat 

disimpulkan bahwa indeks 

keanekaragaman mikroalga berkisar 

antara 1,073 hingga 2,018. Nilai indeks 

ini mengindikasi bahwa kualitas air di 

Danau Duo Kabupaten Kerinci tercemar 

sedang dan stabilitas komunitas biota 

sedang. Sedangkan nilai kemerataan 

mikroalga berkisar  antara 0,466 hingga 

0,698 hal ini menunjukan bahwa tingkat 

kemerataan relatif rendah. Dan untuk 

nilai dominasi berkisar antara 0,184 

hingga 0,388. Dari nilai indeks tersebut 

menunjukan bahwa tidak ada spesies 

yang mendominasi.  

Saran 

      Berdasarkan penelitian ini 

disarankan kepada masyarakat sekitar 

untuk tetap menjaga kelestarian Danau 

Duo Kabupaten Kerinci, agar ekosistem 

danau tersebut tetap terjaga, karena 

Danau tersebut merupakan salah satu 

danau yang dimiliki Kabupaten Kerinci.  
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