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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

 

Provinsi Jambi memiliki 

sembilan kabupaten dan dua kota. 

Ibukota dari Provinsi Jambi berada di 

Kota Jambi. Kota Jambi memiliki luas 

wilayah ± 205,38 km2.  Berdasarkan UU 

No. 6 Tahun 1986 dan berada pada titik 

koordinat 01030’2.98” – 0107’1.07” 

Lintang Selatan dan 103040’1.67” – 

103040 0.23” Bujur Timur (Anonim, 

2015a:1). Keseluruhan Kota Jambi ini 

tak hanya berupa daratan saja namun 

memiliki kawasan perairan yang terdiri 

dari sungai, danau, rawa serta beberapa 

genangan air lainnya. Salah satu danau 

yang berada di kawasan kota Jambi 

adalah Danau Sipin. 

Danau Sipin merupakan danau 

yang berada di tengah Kota Jambi yang 

memiliki luas ±103 Ha. Danau Sipin 

memiliki warna air hijau gelap. Warga 

sekitar memanfaatkan danau ini untuk 

budidaya ikan air tawar menggunakan 

kerambah. Selain itu, warga sekitar dan 

warga dari kawasan lain datang ke 

danau ini untuk mencari ikan 

menggunakan alat pancing, tangkul, dan 

jalo. Sebagian warga sekitar bantaran 

Danau Sipin juga memanfaatkan danau 

ini sebagai tempat untuk mandi cuci 

kakus (MCK) dan tempat pembuangan 

sampah. Selain itu ada pula kondisi 

dimana ada aliran selokan yang 

mengalir ke Danau Sipin. Kondisi 

tersebut dikhawatirkan akan semakin 

mengganggu kestabilan ekosistem dan 

biota yang berada di dalam Danau 

Sipin, salah satunya mikroalga. 

Menurut Fachrul (2012:90) 

keanekaragaman mikoalga pada suatu 

kawasan dapat menjadi petunjuk 

kondisi perairan tersebut. Mikroalga 

dapat menjadi parameter bioindikator 

dari kualitas perairan. Jika terdapat 

beranekaragam jenis mikroalga di suatu 

perairan maka kondisi perairan tersebut 

dikatakan baik, namun sebaliknya jika 

keanekaragaman mikroalga sedikit 

maka kondisi perairan dapat dikatakan 

buruk.  

Penelitian tentang mikroalga 

sebelumnya telah banyak dilakukan, 

diantaranya penelitian Rifai (2015:24-

32) di Danau Kenali Kota Jambi 

mendapatkan 5 kelas dari mikroalga 

dari 21 spesies dengan indeks 

keanekaragaman berkisar antara 1,714-

1,813. Indeks ini menunjukkan kualitas 

air tercemar sedang, sehingga masih 

bisa untuk budidaya perikanan. 

Kemudian penelitian Widyaloka 

(2015:30-31) di kawasan Percandian 

Muaro Jambi mendapatkan 4 divisi dari 

33 spesies dengan indeks 

keanekaragaman berkisar antara 1,8628-

2,7181. Indeks ini menunjukkan 

kualitas air cukup baik untuk kehidupan 

mikroalga. Selanjutnya penelitian 

Mandasari (2010:30-32) di Danau Sipin 

Kota Jambi mendapatkan 46 genus 

mikroalga dengan indeks 

keanekaragaman berkisar antara 0,97-

1,72. Indeks ini menunjukkan kualitas 

air tercemar sedang hingga berat, 

namun masih tergolong layak untuk 

melakukan pembudidaya ikan air tawar. 

Akan tetapi, perlu diketahui kualitas 

perairan Danau Sipin saat ini melalui 

penelitian keanekaragaman mikroalga. 

Berdasarkan uraian latar 

belakang tersebut perlu dilakukan 

penelitian mengenai keanekaragaman 

mikroalga karena dapat dijadikan 

sebagai indikator kualitas air. Untuk 

melihat keanekaragaman mikroalga di 

suatu perairan, maka peneliti melakukan 

penelitian berjudul “Keanekaragaman 

Mikroalga di Danau Sipin Kota 

Jambi”.  
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kuantitatif. 

Rancangan penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling (penentuan 

titik pengambilan sampel dengan tujuan 

tertentu). Pengambilan sampel 

dilakukan di kawasan Danau Sipin Kota 

Jambi. Lokasi pengambilan terbagi atas 

lima stasiun yang mewakili yaitu pada 

stasiun I wilayah masuknya air danau 

yaitu dari Danau Teluk Kenali, stasiun 

II wilayah dekat pemukiman warga, 

stasiun III wilayah tengah dekat dengan 

kerambah, stasiun IV wilayah tepi 

danau jauh dari pemukiman, kerambah 

serta MCK, dan stasiun V berada di 

tengah danau jauh dari pemukiman, 

kerambah dan MCK.  Setiap stasiun 

dilakukan pengulangan sebanyak tiga 

kali dalam selang waktu pengambilan 

selama 2 minggu.  

Alat yang digunakan pada 

penelitian ini  meliputi GPS (Global 

Positioning System), Plankton net 

dengan ukuran 85 µm, botol sampel 

ukuran 300 ml, gelas ukur 500 ml, gelas 

ukur 100 ml, pipet tetes, termometer 

raksa, meteran, keping secchi, 

Sedgewick Rafter, botol, erlenmayer, 

botol DO, pensil, dan kamera digital. 

Bahan yang digunakan dalam 

proses penelitian ini adalah sampel 

mikroalga yang langsung diambil dari 

Danau Sipin, Formalin 4%, Asam nitrat, 

alkali, MnSO4, H2SO4, Na2S2O3, kertas 

indikator pH, kertas label, alumunium 

foil, aquadest, tali rapia, kertas label, 

selotip, dan benang. 

 

Prosedur Penelitian 

Penetapan Lokasi Pengambilan 

Sampel 

Penetapan pengambilan lokasi 

sampel dilakukan langsung di kawasan 

Danau Sipin. Pengambilan sampel 

dilakukan pada lima titik stasiun yang 

berbeda menggunakan metode 

purposive sampling. Titik pengambilan 

sampel ditentukan menggunakan GPS 

(Global Positioning System). 

 

Pengambilan Sampel Mikroalga 

Pengambilan sampel dari 

mikroalga menggunakan alat bantu 

berupa plankton net yang memiliki 

ukuran 85 µm dengan ukuran jari-jari 

lingkaran sebesar 10 cm. Menurut 

Fachrul (2012:94) menyatakan 

pengambilan sampel dilakukan dengan 

cara vertikal, yaitu dengan cara menarik 

jaring plankton net yang telah 

ditenggelamkan sedalam 1 m dari atas 

permukaan air dan didiamkan selama 5 

menit. 

Pengambilan sampel dilakukan 

sebanyak 3 hari yaitu pada 18 Januari, 1 

Februari, dan 15 Februari 2017 dengan 

3 kali pengulangan yaitu pada waktu 

pagi hari sekitar jam 06.00-09.00 wib, 

siang hari sekitar pukul 12.00-14.00 wib 

dan sore hari sekitar pukul 15.00-17.00 

wib. Selanjutnya sampel dimasukkan ke 

dalam botol dan diberikan label. 

Selanjutnya sampel diawetkan dengan 

penambahan formalin 4%. Sampel yang 

telah diawetkan dibawa untuk di 

lakukan identifikasi. 

 

Identifikasi Mikroalga 
Sampel yang telah diambil dan 

dilakukan pengawetan diambil 

sebanyak 1 ml dan dimasukkan ke 

dalam Sedgewick Rafter, selanjutnya 

diamati di bawah mikroskop binokuler 

kemudian dilakukan perhitungan dan 

pengidentifikasian. Sampel yang 

diperoleh dicocokkan dengan bantuan 

buku identifikasi mikroalga yaitu 

Illustration of The Fresh Water 

Plankton of Japan (Mizuno,1998), 

Freshwater Algae of North America 

(John D. Wehr dan Robert G. Sheath, 

1990), dan Easy Identification of the 

most common Freshwater Algae (Janse, 
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dkk. 2006). Identifikasi juga dibantu 

oleh ahli mikroalga Universitas Jambi. 

Analisis Data 

Analisis Faktor Biologi 

Faktor biologi yang yang 

menjadi parameter untuk mengetahui 

banyaknya mikroalga pada suatu 

wilayah perairan adalah (Fahrul, 

2012:91) : 

a) Kelimpahan, merupakan penentuan 

kelimpahan dari mikroalga yang 

dapat dilakukan berdasarkan 

metode sapuan yang dilakukan di 

atas Sedgewick Rafter. Kelimpahan 

dari mikroalga dinyatakan dengan 

cara kuantitatif dalam jumlah 

satuan sel/liter atau individu/liter. 

b) Indeks kemerataan, merupakan 

indeks yang menunjukkan pola 

sebaran dari suatu mahluk hidup, 

yaitu merata atau tidak. Jika indeks 

dari kemerataan relatif tinggi maka 

keberadaan dari setiap jenis biota 

dalam perairan dalam keadaaan 

merata. 

c) Indeks keanekaragaman, 

merupakan indeks yang digunakan 

untuk mengetahui keanekaragaman 

jenis biota perairan. Apabila indeks 

relatif tinggi, maka 

keanekaragaman biota dalam 

kondisi prima (stabil). 

d) Indeks dominansi, merupakan 

indeks yang digunakan untuk 

mengetahui adanya dominansi jenis 

tertentu pada suatu kawasan 

perairan. Jika nilai indeks dominasi 

relatif tinggi, maka terdapat spesies 

yang mendominansi dari spesies 

lain. 

 

Analisis Faktor Fisika dan Kimia 

Analisis faktor fisik dan kimia 

merupakan analisis faktor dari 

lingkungan yang dapat memepengaruhi 

keberadaaan dari mikroalga pada suatu 

lingkungan. Faktor fisik terdiri dari 

suhu, kecerahan, warna air, kedalaman, 

dan cuaca. Faktor kimia meliputi 

oksigen terlarut (DO) dan pH. 

Analisis Data Mikroalga 

A. Volume air yang disaring 

Menurut Fachrul (2012:95) 

menjelaskan bahwa untuk mengetahui 

volume air yang masuk kedalam 

plankton net dapat dihitung 

menggunakan rumus : 

  Vs = 𝜋 ×  𝑟2 × t 
Keterangan: 

π.r2 = Luas lingkaran jaring 

plankton 

t  = panjang tarikan (m) 

 

B. Kelimpahan Mikroalga 

Kelimpahan mikroalga dilakukkan 

berdasarkan metode sapuan di atas gelas 

objek Sedgewick refter. Menurut 

Fachrul (2012:95) menyatakan 

kelimpahan planktonet secara kualitatif 

dapat dihitung berdasarkan rumus : 

 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 

Indeks keanekaragaman mikroalga 

dihitung menggunakan rumus Shannon 

& Wiener (Odum, 1993:179) yaitu : 

𝐻′ = − ∑ 𝑃𝑖 ln 𝑃𝑖

𝑠

𝑖=1

 

Keterangan:  

H’ =indeks keanekaragaman 

S = jumlah jenis  

Pi = 
𝑛𝑖

𝑁
 = peluang kepentingan 

untuk tiap jenis 

N = jumlah individu mikroalga 

ni = jumlah individu tiap jenis 

ke-i 
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Dengan kriteria sebagai berikut 

(Fachrul, 2012:95-96) : 

H’ ≤ 1 = komunitas tidak stabil atau 

kualitas air tercemar    berat 

H’ 1<H’<3 = stabilitas komunitas biota 

sedang atau kualitas air tercemar     

sedang  

H’>3 = stabilitas komunitas biota dalam 

kondisi prima (stabil) atau kualitas air 

bersih 

 

D. Indeks kemerataan  

Indeks kemerataan merupakan 

penunjuk dari pola pesebaran biota 

merata atau tidak. Jika didapatkan 

indeks kemerataan relatif tinggi berarti 

keberadaan setiap jenis biota di perairan 

dalam keadaan merata (Fachrul, 

2012:95-96) : 

E = 
H′

H′maks
 

Keterangan: 

E= indeks kemerataan 

H’= indeks keanekaragaman 

H’ maks = ln S (S adalah jumlah 

spesies) 

 

Nilai indeks berkisar antara 0 – 1 

E ≈ 0,  kemerataan antar 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 

mengetahui indeks dominasi dapat 

menggunakan rumus yaitu : 

 D = ∑ Pi2 
 

Keterangan :  

D = Indeks dominansi 

pi = 
𝑛𝑖

𝑁
 

ni = Jumlah individu ke- i 

N = Jumlah total individu 

 

Dengan kriteria sebagai berikut : 

D = 0 berarti tidak dapat spesies yang 

mendominasi spesies lainnya atau 

struktur komunitas dalam keadaan 

stabil. 

D = 1 berarti terdapat spesies yang 

mendominasi spesies lainnya atau 

struktur komunitas labil, karena terjadi 

tekanan ekologis (stres). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jumlah dan Jenis Mikroalga 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan dari sampel air di 

Danau Sipin Kota Jambi, yang 

dilaksanakan di Laboraturium Sains dan 

Teknologi Universitas Jambi serta di 

Laboraturium PMIPA CRC ditemukan 

sebanyak 44 jenis mikroalga. Jenis 

mikroalga tersebut berasal dari 6 kelas 

dan 24 genus. Kelas mikrolaga yang 

ditemukan terdiri dari 

Bacillariophyceae, Chlorophyceae, 

Cyanophyceae, Euglenophyceae, 

Dinophyceae dan Xanthophyceae. 

Berdasarkan hasil yang 

diperoleh, terlihat bahwa terjadi 

penurunan jumlah mikroalga yang 

ditemukan dimana pada penelitian 

Mandasari (2010:30) ditemukan 

sebanyak 5 kelas 46 genus dan pada 

tahun 2017 hanya ditemukan 6 kelas 24 

genus mikroalga. Meskipun hanya 24 

genus, namun 6 genus diantaranya 

merupakan genus baru yang ditemukan 

pada penelitian ini dan tidak ditemukan 

pada penelitian sebelumnya. Genus baru 

tersebut yaitu genus Cosmarium, 

Xanthidium, Glenodinium, 

Strombomonas dan Trachelomonas. 

Selain itu juga ditemukan satu kelas 

yang tidak ditemukan pada penelitian 

sebelumnya yaitu kelas Dinophyceae. 

Berdasarkan jumlah hasil yang 

diperoleh oleh Mandasari (2010:63) 

didapatkan jumlah genus paling banyak 

adalah genus Ulothrix dengan jumlah 
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35.041 dan paling sedikit genus 

Melowsira, Synedra serta 

Dyctiosphaerium dengan jumlah 

masing-masing 1. Hal ini berbeda  pada 

hasil yang diperoleh pada tahun 2017 

dimana jumlah genus terbanyak adalah 

Trachelomonas dengan jumlah 3.874 

dan tersedikit Spirullina dengan jumlah 

3. 

 

Kelimpahan Mikroalga 

 Kelimpahan mikroalga tertinggi 

pada stasiun 4 dengan 626,274 ind/l dan 

terendah stasiun 397,93 ind/l. 

Persentase kelimpahan mikroalga 

tertinggi hingga terendah ialah dati 

kelas Euglenophyceae 49,07%, 

Chlorophyceae 24,557%, 

Bacillariophyceae 15,850%, 

Cyanophyceae 8,644%, Dinophyceae 

1,276% dan Xanthophyceae 0,602%. 

 

Keanekaragaman, Kemerataan, dan 

Dominansi Mikroalga 

Bersadarkan hasil perhitungan 

keanekaragaman, kemertaan dan 

dominansi dapat bahwa indeks 

keanekaragaman mikroalga di Danau 

Sipin Kota Jambi berkisar antara 2,499 -

2,867 dengan rata-rata 2,755. Hal ini 

menandakan kriteria indeks 

keanekaragaman mikroalga di Danau 

Sipin Kota Jambi tergolong sedang atau 

kualitas dari perairan tercemar sedang. 

Indeks kemerataan mikroalga di Danau 

Sipin Kota Jambi berkisar antara 0,677-

0,777 dengan rata-rata indeks 

kemerataan sebesar 0,748. Hal ini 

menandakan kriteria  indeks kemerataan 

mikroalga di Danau Sipin Kota Jambi 

tergolong rendah. Indeks dominansi 

mikroalga di Danau Sipin Kota Jambi 

berkisar antara 0,096-0,115 dengan rata-

rata indeks dominansi sebesar 0,116. 

Hal ini menandakan kriteria indeks 

dominansi mikroalga di Danau Sipin 

Kota Jambi tergolong tidak ada spesies 

yang mendominansi. 

 

Faktor Fisika dan Kimia di Danau 

Sipin Kota Jambi 

Berikut hasil perhitungan faktor 

fisika di Danau Sipin Kota Jambi 

disajikan pada Tabel 4.7. 
Tabel 4.7 Faktor Fisika di Danau Sipin Kota Jambi 

 
Tabel 4.8 Faktor Kimia  di Danau Sipin Kota Jambi 

Parameter 
Stasiun 

I II III IV V 

Ph 6 6 6 6 6 

Oksigen 
Terlarut(DO) 

1,76-
4,00 

1,92-
5,60 

2,24-
3,20 

1,60-
3,84 

1,28-
2,40 

 

PEMBAHASAN 

Jumlah dan Jenis Mikroalga 

Berdasarkan hasil identifikasi 

mikroalga  yang telah dilakukan di 

Danau Sipin Kota Jambi terlihat pada 

Tabel 4.1 bahwa ditemukan 44 jenis 

mikroalga. Jenis mikroalga yang 

ditemukan ini termasuk ke dalam 6 

kelas yaitu Basillariophyceae 2 genus, 

Chlorophyceae 12 genus, 

Cyanophyceae 4 genus, 

Euglenophyceae 4 genus, Dinophyceae 

1 genus dan Xanthophyceae 1 genus. 

 Berdasarkan hasil yang telah 

diperoleh, dijumpai bahwa genus 

terbanyak dari kelima genus baru 

tersebut ialah genus Trachelomonas 

dengan jumlah terbanyak 3.874 

individu. Hasil ini juga merupakan 

jumlah terbanyak yang ditemukan pada 

penelitian kali ini, namun tidak 

ditemukan pada penelitian sebelumnya. 

Menurut Widyastuti (2008:24) 

menyatakan bahwa Trachelomonas 

hidup pada kawasan perairan yang 

mengalami proses pembusukan dari 

Parameter 

Fisika 
Satuan 

Stasiun Peneltian Rata-

rata 
I II III IV V 

Kedalaman Cm 308,44 152,89 247,78 157,22 80,56 159,61 

Kecerahan Cm  22,77 33,50 31,87 37,93 39,01 33,016 

Warna Air 

 

Hijau 

Keruh 

Hijau 

Tua 

Hijau 

Keruh 

Hijau 

Tua 

Hijau 

Tua 

Hijau 

Tua 

Suhu °C 28,444 28,333 28,778 28,778 29 28,667 
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bahan-bahan organik yang terkandung 

didalam periaran tersebut.  

 

Kelimpahan Mikroalga 

 Kelimpahan tertinggi dari 

mikroalga di Danau Sipin Kota Jambi 

berasal dari Kelas Euglenophyceae 

yaitu 49,070% dengan 4 kelas dan 15 

spesies. Hal ini dikarenakan banyak 

faktor-faktor yang mendukung 

kehidupam mikroalga di kawasan ini. 

Hasil ini berbeda dengan hasil 

sebelumnya Mandasari 2010 dimana 

kelimpahan tertinggi terdapat pada kelas 

Chlorophyceae dengan persentase 

91,55%. 

 Kawaroe (2010:12) menyatakan 

Euglena tergolong sebagai organisme 

heterotrop yang mampu memakan zat-

zat organik. Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat banyak zat organik yang 

menjadikan melimpahnya kelas 

Euglenophyceae. Ditambahkan Janse 

(2006:112) menyatakan bahwa Euglena 

berkembang biak dengan baik pada 

kondisi lingkungan yang tercemar akan 

unsur limbah organik baik itu dari 

limbah hewan maupun limbah 

tumbuhan. 

  Zat organik ini timbul akibat 

dari sisa buangan atau limbah. 

Berdasarkan penampakan di lapangan 

memang banyak hal yang dapat 

menimbulkan limbah organik yaitu 

pemukiman dan perikanan. Menurut 

Hadiyanto (2012:7) menyatakkan 

bahwa mikroalga dapat digunakan 

sebagai salah satu pengolahan limbah 

organik yang ada pada kawasan 

perairan dengan menyerap kandungan 

senyawa organik dan nutrien yang 

masih tersisa dalam limbah. Berikut 

penampakan beberapa spesies dari kelas 

Euglenophyceae yang ditemukan di 

Danau Sipin Kota Jambi diantaranya 

adalah Trachelomonas volvocina, 

Phacus sp 2, dan Euglena acus yang 

ditunjukkan pada Gambar 4.1. 

 

 

 

 
 

a.    b.  

 

 

 

 

 

c. 
Gambar 4.1 Mikroalga dari kelas Euglenophyceae, a. 

Trachelomonas volvocina b. Phacus sp 2, dan c. Euglena 

acus,. Perbesaran 10x10 (Dokumentasi Pribadi, 2017)  

 

Kelimpahan jenis mikroalga 

terendah dari penelitian ini ialah pada 

kelas Dinophyceae 1,28% dan 

Xanthophyceae 0,6%. Begitupun pada 

penelitian sebelumnya (Mandasari 

2010:32) dengan kelimpahan terendah 

dari kelas Xantophyceae. Namun pada 

penelitian sebelumnya tidak dijumpai 

kelas Dinophyceae yang teramasuk 

kedalam Divisi Pyrophyta. 

Divisi Pyrophyta menurut 

Kawaroe, dkk (2010:11) merupakan 

mikroalga yang kebanyakan hidup di 

kawasan perairan laut dan sebagian 

kecil hidup di perairan tawar, serta 

mampu berkembang biak melalui proses 

pembelahan diri.  Ditambahkan oleh 

Starr (2003:398) bahwa mikroalga yang 

termasuk kedalam kelas Dinophyceae 

ini bila dijumpai dalam jumlah yang 

banyak dapat mengakibatkan warna 

suatu perairan menjadi berubah dari 

biru menjadi kuning sampai coklat 

kemerahan. Berikut penampakan kelas 

Dinophyceae yang ditemukan di Danau 

Sipin Kota Jambi yaitu Glenodinium 

steini. 

 

 

 

 

 
Gambar 4.2 Mikroalga dari kelas Dinophyceae 

Perbesaran 10x10 (Dokumentasi Pribadi, 2017) 
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 Kelimpahan terendah pada 

penelitian ini adalah kelas 

Xanthophyceae yaitu 0,6%. Begitupun 

pada penelitian sebelumnya Mandasari 

(2010:32) dengan kelimpahan sebesar 

0,07%. Menurut Hoek (1995:124) 

menyatakan bahwa kelas dari 

Xanthophyceae sangat sulit untuk 

ditemukaan karena jarang tumbuh 

dimanapun lokasi perairannya. Namun 

tidak berlaku pada untuk genus 

Tribonema dan Vaucheria. Berikut satu-

satunya spesies yang ditemukan pada 

Kelas Xanthophyceae yang ditemukan 

di Danau Sipin Kota Jambi  

Tetraedriella spinigera pada gambar 

4.3. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.3 Mikroalga dari kelas Xanthophyceae 

Perbesaran 10x10 (Dokumentasi Pribadi, 2017) 

 

  Kelimpahan mikroalga di 

kawasan Danau Sipin dari yang 

tertinggi hingga yang terendah dari 

masing-masing stasiun yaitu stasiun IV 

sebesar 626,274 ind/l, stasiun I sebesar 

617,436 ind/l, stasiun III sebesar 

528,105 ind/l, stasiun V sebesar 

488,455 ind/l, dan stasiun II sebesar 

397,930 ind/l. Melimpahnya mikroalga 

pada stasiun IV dikarenakan faktor 

fisika dan kimia yang mendukung untuk 

kelangsungan hidup mikroalga. Stasiun 

ini berada didaerah jauh dari 

pemukiman dan kerambah. 

 Stasiun IV memiliki kedalaman 

157,22cm dan kecerahan 37,94cm. 

Kedalaman dan kecerahan ini 

berpengaruh terhadap intensitas cahaya 

yang dibutuhkan oleh mikroalga untuk 

melakukan proses fotosintesis. 

Kedalaman stasiun ini berbeda dengan 

penelitian sebelumnya dimana kedalam 

sebelumnya berkisar 100-230 cm. Hal 

ini dikarenakan saat pengambilan 

sampel pada penelitian kali ini pada 

musim hujan dan pada malam sebelum 

pengambilan sampel pada tiga 

pengambilan terjadi hujan.  

 Pengukuran suhu dan pH pada 

lokasi ini yaitu 28,778°C dan 6. 

Kawaroe dkk (2010:15) menyatakan 

bahwa kisaran suhu antara 16°C-35°C 

serta pH 4-11 masih dapat ditoleransi 

untuk kelangsungan hidup mikroalga. 

Hal ini menunjukkan bahwa kawasan 

Danau Sipin Kota Jambi memiliki 

kondisi perairan yang tergolong baik 

untuk pertumbuhan mikroalga. 

  Kelimpahan terendah berada 

pada stasiun II. Stasiun ini berada dekat 

dengan pemukiman. Hal ini 

dikarenakan daerah stasiun ini padat 

pemukiman sehingga digunakan 

masyarakat sekitar untuk kegiatan 

MCK. Kondisi seperti ini tentu 

menghasilkan limbah cair berupa sisa 

deterjen yang mengandung bahan kimia 

sehingga dapat mencemari perairan dan 

berakibat pada kehidupan mikroalga. 

Menurut Suyasa (2015:29) menyatakan 

bahwa bahan buangan zat kimia terdiri 

dari bahan sabun/detegent. Bahan 

buangan sabun maupun detergent 

mampu menaikkan pH dan mengganggu 

kondisi kehidupan organisme dalam air. 

Salah satu kandungan yang ada pada 

sabun adalah antiseptik yang 

mengganggu kehidupan organisme air. 

 

Indeks Keanekaragaman dan 

Kemerataan Mikroalga 

 Nilai indeks Keanekaragaman 

jenis dan kemerataan dari masing-

masing stasiun di Danau Sipin disajikan 

pada tabel 4.4 dan 4.5. Indeks 

keanekaragaman pada masing-masing 

stasiun pengambilan sampel berkisar 

2,499 sampai 2,867 dengan nilai 

tertinggi pada staiun III dan terendah 

pada staisun I. Hal ini menunjukkan 

bahwa kriteria keanekaragaman 
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mikroalga di Danau Sipin Sedang. 

Dilanjutkan dengan nilai kemerataan 

yang berkisar 0,677 sampai 0,777 

dengan nilai tertinggi pada staiun III 

dan terendah pada stasiun I yang 

menandakan nilai kemerataan yang 

rendah. Berdasarkan kriteria 

keanekaragman yang sedang dan nilai 

kemerataan yang rendah, berarti tidak 

ada jenis mikroalga yang mendominasi 

di Danau Sipin. 

  Berdasarkan hasil yang 

didapatkan menyatakan bahwa Danau 

Sipin Kota Jambi memiliki kondisi 

keriteria keanekaragaman jenis 

mikroalga yang sedang. Menurut Odum 

(1993:185) menyatakan bahwa 

keanekaragaman jenis mempunyai dua 

komponen utama diantaranya jumlah 

jenis dan kemerataan antar jenis. 

Banyaknya jumlah jenis serta jumlah 

individu mikroalga yang ditemukan di 

kawasan Danau Sipin menunjukkan 

bahwa kondisi dari danau tersebut 

masih cukup baik untuk kelangsungan 

hidup organisme akuatik termasuk 

mikroaga.  

 Faktor fisika yang mendukung 

tersebut adalah kedalaman perairan 

yang berkisar 308,44 sampai 80,56 cm 

dengan kecerahan berkisar 22,77 

sampai 39,01 cm. Kondisi kedalaman 

dan kecerahan ini berpengaruh pada 

intensitas cahaya yang masuk kedalam 

perairan Danau Sipin Kota Jambi, hal 

ini tentu akan mempengaruhi proses 

fotosintesis yang dilakukan mikroalga. 

Kawaroe, dkk (2010:16) berpendapat 

bahwa intensitas cahaya yang dibutukan 

pada setiap masing-masing mikroalga 

berbeda-beda. Kondisi dengan intensitas 

cahaya tinggi dan suhu tinggi akan 

mengakibatkan alga hijau melimpah, 

sedangkan kondisi intensitas cahaya 

rendah dan suhu tinggi akan 

mengakibatan alga biru-hijau melimpah. 

Suhu perairan saat penelitian di Danau 

Sipin berkisar antara 28,33°C sampai 

29°C.  Menurut Pelczar (2008:246), 

sebagian besar dari mikroalga dapat 

mentoleransi suhu untuk kelangsungan 

hidup pada suhu optimum antara 20°C 

sampai 30°C. Hal ini menunjukan 

bahwa kondisi suhu perairan di Danau 

Sipin mendukung untuk kelangsungan 

hidup mikroalga. 

 Kandungan oksigen terlarut dari 

semua stasiun di Danau Sipin berkisar 

antara 1,28 mg/l sampai 5,60 mg/l. 

Keberadaan oksigen terlarut di dalam 

suatu perairan digunakan oleh 

tumbuhan air maupun mikroalga untuk 

aktivitas fotosintesis. Meskipun 

kandungan oksigen terlarut pada 

kawasan Danau Sipin sedang hingga 

rendah, namun kondisi ini masih 

mendukung kehidupan mikroalga di 

perairan danau tersebut. 

 

Indeks Dominansi 
Indeks dominansi dari keempat 

staisun penelitian di Danau Sipin Kota 

Jambi disajikan pada Tabel 4.6. Indeks 

Dominansi pada masing-masing stasiun 

berkisar 0,096 sampai 0,115. Indeks 

Dominansi tertinggi terdapat pada 

stasiun IV sebesar 0,115. Hasil ini 

menunjukan bahwa tidak ada mikroalga 

yang mendominansi di kawasan Danau 

Sipin. Kondisi dimana tidak ada jenis 

mikroalga yang mendominansi 

menunjukkan bahwa kondisi perairan 

cukup baik. 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di 

Danau Sipin Kota Jambi dapat 

disimpulkan bahwa di kawasan Danau 

Sipin terjadi penurunan jumlah 

mikroalga yang ditemukan dari kisaran 

waktu penelitian 7 tahun penelitian. 

Dimana pada penelitian sekarang 

ditemukan 44 jenis dari 6 kelas dan 24 

genus yaitu kelas Basillariophycaea 2 

genus, kelas Chlorophyceae 12 genus, 
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Cyanophyceae  4 genus, Dinophyceae 1 

genus,  Euglenophyceae 15 genus dan 

Xantophyceae 1 genus. dari sebelumnya 

hanya  5 kelas dari 46 genus. 

Indeks Keanekaragaman di 

Danau Sipin pada tahun 2017 berkisar 

2,499-2,867 dengan rata-rata 2,755 

yang berarti kualitas air sedang. Indeks 

kemerataan berkisar 0,677-0,777 

dengan rata-rata 0,748 yang berarti 

kemerataan tergolong rendah. Serta 

indeks dominansi 0,096-0,115 dengan 

rata-rata 0,116 yang berarti tidak ada 

spesies yang mendominansi. 

 

Saran 

Berdasarkan penelitian ini disarankan 

kepada masyarakat sekitar Danau Sipin 

untuk tetap menjaga kebersihan dan 

kelestarian di Kawasan Danau Sipin 

Kota Jambi, agar kondisi ekosistem 

danau dapat terjaga dengan baik dan 

mampu dimanfaatkan secara lebih lanjut 

karena kawasan Danau ini merupakan 

kawasan pariwisata alam yang dimiliki 

Kota Jambi. 
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