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Abstract
Perifiton are water microorganisms that live sessil on the substrat, and they contribute
to build sea water biodiversity. Perifiton are able to live on the substrat that there is no
life before so that perifiton can be mentioned as the pioneer to build a new ecosystem.
Perifiton community can cause new community such as mussel community and fish
community with the result that they form a new ecosystem. This perfiton role is used in
green mussel culture in Kamal Muara, Jakarta Bay. This research tries to estimate the
perifiton community growth that lives in the area of green mussel culture in Kamal
Muara. The research shows that perifiton community is dominated by Bacillariophyceae
and Chlorophyceae. The value of biodiversity index is 1.72-301, the value of evennes
index is 0.39-0.72 and the dominancy index is 0.17-0.57.
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1.

Pendahuluan

Secara geografis Perairan Kamal
Muara terletak di dalam Teluk Jakarta
berada pada posisi 06004’ -06006’ LS dan
106042’-106046 BT. Perairan ini memiliki
potensi sebagai sumberdaya perikanan
terutama perikanan budidaya. Kegiatan
budidaya yang paling menonjol di
perairan ini adalah budidaya kerang hijau.
Kerang hijau merupakan jenis bivalva
yang hidup menempel pada subtrat
dengan menggunakan bissus dan
memdapatkan makanan dengan cara
menyaring (filter feeder).
Kegiatan budidaya ini dilakukan
dengan menggunakan bambu tancap dan
tali berdiameter sekitar 1-1.5 cm sebagai
media untuk penempelan kerang hijau.

Tali yang di pasang di bagan adalah tali
yang kosong dan kemudian ditanam atau
di pasang dalam air diikatkan antara
bambu bagan dan akan dijadikan media
penempelan kerang hijau. Organisme
yang akan menempel pada tahap awal
merupakan kelompok perifiton seperti
algae, bakteri, protozoa, dan organisme
lainnya.
Kerang hijau dalam mendapatkan
makananya dengan cara menyaring air
(filter feeder), air masuk melalui saluran
inhalent dan dikeluarkan melalui
exhalent. Materi yang tersaring
merupakan suspensi dan solid (non
selektif) yang sebagain akan dijadikan
sumber makanan dan sebagian yang
tidak dicerna akan dikeluarkan
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bersamaan dengan psedofeses.
Kemampuan kerang hijau dalam
memfilter air untuk memperoleh
makanan ini dapat dimanfaatkan untuk
membantu
membersihkan
atau
remediasi perairan tercemar, terutama
tercemat bahan organik.

Komunitas perifiton umumnya
terdiri dari alga mikroskopis yang
menempel, baik satu sel maupun alga
benang terutama dari jenis diatom, jenis
alga Conjugales, Cyanophyceae,
Euglena-phyceae, Xanthophyceae, dan
Chryssophyceae2).

Perairan tempat pemeliharaan
kerang hijau ini merupakan suatu
kesatuan ekosistem yang sangat
kompleks dan terdapat berbagai macam
komunitas yang hidup di area tersebut.
Salah satu komunitas organisme yang
terdapat di lokasi pemeliharaan kerang
hijau adalah komonitas perifiton. Perifiton
merupakan organisme perintis juga
dapat digunakan untuk menilai
karakteristik suatu perairan, karena
hidupnya yang menempel pada subtrat
yang keras dan sessil. Kehidupan
komunitas perifiton dipengaruhi oleh
lingkungan yang saling berinteraksi, yang
dapat mempengaruhi baik langsung
maupun tidak langsung. Sehingga bila
terjadi perubahan lingkungan perairan
sedikit banyaknya akan mempengaruhi
organisme yang hidup menetap seperti
perifiton.

Zonasi yang berperan untuk pembentukan struktur komunitas perifiton
yaitu zona eutoral, zona sublitoral, zona
sublitoral bawah dan zona air gelap 3.
Perifiton mempunyai peranan penting
baik di perairan tergenang maupun
perairan mengalir. Di perairan tergenang
peranan perifiton lebih rendah dari
fitoplankton, sedangkan untuk perairan
mengalir peranan prifiton lebih besar
kecuali diperairan yang keruh4.

2.

Tijauan Pustaka

Perifiton merupakan sebagai
aufwuchs yaitu sekelompok organisme
(umumnya mikroskopis) yang hidup
menempel pada benda atau pada
permukaan tumbuhan air yang terendam;
tidak menembus subtrat; diam atau
bergerak dipermukaan subtrat tersebut1).
Sementara Wetzel (1982)2) menyatakan
bahwa istilah aufwuchs dipergunkan
secara umum untuk seluruh organisme
yang berasosiasi dengan permukaan
padat tetapi tidak sampai menembus
subtrat tersebut.
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Perkembangan perifiton dipandang
sebagai proses akumulasi, yaitu proses
peningkatan biomassa dengan bertambahnya waktu5. Akumulasi diakibatkan
oleh adanya interakasi sifat fisika dan
kimia lingkungan dengan berbagai proses
biologi termasuk kolonisasi, pertumbuhan, reproduksi, kompetisi, predasi dan
kematian. Perkembangan perifiton
menuju kemantapan komunitasnya
sangat ditentukan oleh kemantapan
keberadaan subtrat. Subtrat dari benda
hidup sering bersifat sementara karena
adanya proses pertumbuhan dan
kematian. Pada subtrat hidup, setiap saat
akan terjadi perubahan lingkungan
sebagai akibat respirasi dan asimilasi,
sehingga mempengaruhi komunitas
perifiton. Pada subtrat benda mati akan
lebih bersifat permanen, meskipun
pembentukan komunitas berjalan lambat,
namun lebih mantap, tidak mengalami
perubahan rusak atau mati.
Collins dan Weber dalam Biggs
(1998) 6 menyebutkan bahwa dalam
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menggunakan subtrat buatan ada tiga
faktor yang perlu diperhatikan, yaitu: waktu
pemaparan, yang akan mempeng-aruhi
perluasan pertumbuhan; kecepatan arus,
yang dapat menguntungkan beberapa
taxa; musim.

waktu pengamatan terjadi karena faktor
cuaca yaitu angin yang sangat kecang.

Identifikasi jenis perifiton mengacu
pada buku Yamaji (1976)10, pengamatan
skala laboratorium dilaksanakan di
Laboratorium Biomakro dan LaboraKerang hijau biasanya hidup di torium Bioper, Fakultas Perikanan dan
daerah intertidal dan merupakan hewan Ilmu Kelautan, IPB.
yang dominan yang menguasai darah
a. Kepadatan Perifiton
tersebut. Kerang hijau cenderung hidup
secara berkoloni membentuk kelompok
Kepadatan perifiton dapat dihitung
besar yang tumbuh keluar subtrat. Karena
dengan menggunakan rumus modifikasi
kelompok ini sangat besar, akibatnya
Lackey Drop Microtransecting Method8:
hanya sebagian kecil kerang yang
menempel pada subtrat dengan benangN = 1/A x B/C x n
benang bissalnya dan lebih banyak yang
menempel satu sama lainnya7. Kerang
Keterangan :
hijau mendapatkan makanan dengan cara
N = Jumlah perifiton (ind/cm2)
menyaring makanan.
A = Luasan subtrat dikerik
(2x42.75cm2)
3. Metodologi
B = Volume kosentrat pada botol
contoh (30 ml)
Kegiatan penelitian berlangsung
C = Volume pada gelas objek (0,05ml)
pada bulan Mei – September 2000 di
N = Jumlah perifiton yang tercacah
lokasi pemeliharaan kerang hijau di
(ind)
Perairan Kamal Muara, Teluk Jakarta.
Stasiun pengamatan di tentukan sebanyak
b. Indeks Keanekaragaman,
tiga stasiun pengamatan. Stasiun I
Keseragaman dan Dominansi
merupakan daerah dekat darat, stasiun 2
berada di tengah lokasi budaidaya dan
Keanekaragaman adalah ketidak
stsiun III berada menghadap keperairan
aturan yang terdapat dari genera individu
lepas.
yang diambil dari suatiu populasi.
Keanekaragaman jenis perifiton yang
Bahan yang digunakan dalam
ditentukan dengan menggunakan indeks
penelitian ini menggunakan subtrat kaca
Shannon-Wiener9:
dan parameter pendukungnya terdiri dari
Kedalaman, kecerahan, kecepatan arus,
kekeruhan, pH, Salinitas, O2 terlarut,
H=
pi Log2 pi
nitrat, ortofosfat dan silikat. Penanaman
subtrat kaca pada kedalaman 1 m dan 5
Keterangan :
m. Setiap rangkaian terdiri dari 4 buah
H’ = Indeks Shannon-weinner
kaca, 2 kaca kedalaman 1 m dan 2 kaca
Pi = Proporsi jenis ke-i dalam
5 m. Pengambilan sampel dilakukan
komunitas (i = 1,2,3,....s)
pada hari ke-10, 20, 30, 47, 54 dan 66
S = Jumlah jenis
setelah penanaman, perubahan interval
Struktur Komunitas....J. Hidrosfir.Vol.1(2):67-74
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Hmaks = Log2S

lingkungannya dikaji dengan menggunakan model Grafik suksesi Frontier.

E = H’/Hmaks
Keterangan :
E = Indeks Keseragaman Eveness
Hmaks = Indeks keanekaragaman
maksimum = log2S
H’
= Indeks keanekaragaman
Shannon-Weiner
S
= Jumlah taxa

D=

pi2

D = Indeks dominasi Simpson
Pi = proporsi ke-i dalam komunitas
(i=1,2,3,....,s)
c.

Analisis grafik suksesi
ekosistem frontier

Keterangan :
Stadium 1 : Produktivitas biologi rendah, kondisi labil (juvenil,
kompetisi anatar jenis
tinggi), tingkat ketahanan
hidup minimum.
Stadium 2 : Produktivitas biologi tinggi,
kondisi stabil (matang),
kompetisi trofik rendah,
tingkat ketahan hidup
maksimum
Stadium 3 : Produktivitas biologi menurun, kondisi masih baik,
diversitas menurun, kompetisi tropik sedang, dan
tingkat ketahanan hidup
sedang.
4.

Hasil dan Pembahasan

Perifiton yang ditemukan selama
pengamtan terdiri dari 50 jenis yang
terbagi ke dalam 11 kelas. Berdasarkan
cara mendapatkan mamakanannya
kesebelas kelas tersebut dapat
dikelompokan dalam kelompok autrotrof
dan heterotrof. Kelas yang termasuk
dalam kelompok autotrof antra lain
Bacillariophyceae (22 jenis), Chlorophyceae (2 jenis), Dinophyceae (5 jenis),
Cyanophyceae (2 jenis), sementara yang
termasuk kelompok heterotrof adalah
Mastigoplora (2 jenis), Crustacea (6
jenis), dan Nematoda (1 Jenis).

Jenis-jenis perifiton yang ditemukan
untuk
kelas
Bacillariophyceae
(Acnanthes, Amphora, Bacillaria,
Gambar-1. Model Grafik Suksesi
Bidulphia, Coscinodiscus, Diploneis,
Ekosistem Frontier.10
Fragillaria, Gramatophora, Gyrosigma,
Tingkat perkembangan perifiton Hemiaulus, Launderia, Leptocylindricus,
dalam hubungannya dengan stratege Licmophora, Mastoglia, Melosira,
adaptasi organisme tersebut terhadap Navicula, Nitzhia, Pleurosigma, Skele70
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Gambar -2. Prosentase Komposisi Perifiton (a) Perstasiun Pengamatan dan (b)
tonema, Surirela, Thalassiontrix; Chlorophyceae (Eresmophaera dan Microspora)
; Dinophyceae (Ceratium, Peridinium,
Pyrocystis, dan Palachroma); Cyanophycea (Fischerella dan Trichodesmium);
Sarcodina (Foraminifera dan Globigerinella); Mastigoplora (Dinobryon);
Crustacea (Mysis, Balanus, Copilia,
Metridia, dan Eucalanus); dan Nematoda.

kelas yang terbesar menysusun
komunitas perifiton pada setiap
pengamatan (Gambar-3). Dilihat dari
perkembangan jenis perifiton pada hari
ke-10 lebih banyak ditemukan alga
(terutama jenis Bacillariopyceae) yang
merupakan jenis perintis bagi
komunitas perifiton, sedangkan pada
pengamatan berikutnya semakin banyak
ditemukan organisme perifiton lainnya
Pada awal perkembangan komu- seperti Rotifera, Nematoda dan
nitas perifiton ini, organisme yang tumbuh Crustacea.
didominasi oleh jenis alga dari kelas
Bacillariophyceae dan Cyanophyceae;
Kepadatan perifiton perifiton yang
dan invertebrata dari kelas Ciliata. Kelas ditemukan di stasiun pengamatan
Bacillariophyceae dalam setiap penga- berkisar antara 762-19422 ind/cm2, bila
matan menujukan komposisi yang paling di bandingakan antara kedua stasiun
tinggi lebiha dari 45% dan kepadatannya maka kepadatan di stasiun 1 lebih tinggi
pun paling tinggi jika dibanding dengan dibandingkan stasiun 2. Hal ini dapat
kepadatan kelas lainnya (Gambar-2). terjadi karena letak stasiun 1 berada di
Perifiton dari jenis invertebrata yang dekat daratan sehingga memperoleh
paling banyak ditemukan adalah jenis unsur yang lebih banyak dalam hal ini
mendukung pertumbuhan jenis-jenis
crustacea (10%-14%).
perifiton yang sebagian besar jenis
Berdasarkan waktu pengamatan autrotrof.
kelas Bacillariophyceae merupakan
Struktur Komunitas....J. Hidrosfir.Vol.1(2):67-74
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Perbedaan
kedalaman
juga
memberiakan pengaruh terhadap
kepadatan perifiton, untuk kedalaman 1
cenderung lebih tinggi dibandingkan
dengan kedalamam 5 m. Perbedaan ini
dimungkinkan karena perbedaan
intensitas cahaya matahari yang sampai
ke dalam kolom perairan sehingga untuk
yang dikedalaman 1 meter memperoleh
intensitas matahari yang lebih tinggi jika
dibandingkan dengan kedalaman 5
meter hal ini akan mempengaruhi
organisme outrotrof dalam fotosintesis.

pengamatan hari ke 54 sampai
pengamatan ke-66. Di stasiun 1 ini tidak
ditemukan jenis teritip (Balanus)
melainkan dalam hanya dalam bentuk
larva sehingga dim stasiun 1 ini tidak
terjadi persaingan ruang antara perifiton
dengan teritip dewasa. Sedangkan di
stasiun 2 sudah ditemukan teritip di hari
ke-47.

Berdasarkan hasil penelitian di atas
terlihat bahwa stasiun, kedalaman dan
waktu
pengamatan
memberikan
pengaruh nyata terhadap kepadatan
Selama pengamatan kepadatan perifiton, meskipun tidak ada ineteraksi
perifiton berfluktuasi, dan kepadatan antara ketiganya.
tertinggi tercapai pada pengamatan ke II
Indeks keanekaragaman yang
(hari 20). Sementra pada pengamatan
selama
pengamatan
berikutnya cenderung menunjukan diperoleh
penurunan
kepadatan
sampai berfluktuasi dengan berkisar antra 1.72pengamatan di hari ke 66, kecuali di 3.01. Indeks keanekaragaman terendah
stasiun 1 mengalami peningkatan pada terdapat di stasiun 2 kedalamam 1 m
Tabel -1. Indeks Keanekaragaman, Keseragaman dan Dominansi
Stasiun Kedalaman Indeks

1

I

5

1

II

5
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Pengamtan
I

II

III

IV

V

VI

H'maks

4,32

4,52

4,75

4

4

3,91

H'

2,18

2,55

2,43

2,48

2,1

2,04

E

0,5

0,57

0,52

0,61

0,1

0,52

D

0,34

0,25

0,28

0,26

0,51

0,46

H'maks

3,91

4,09

4,32

3,91

0,35

4

H'

3,01

2,11

3,1

2,29

3,81

1,83

E

0,77

0,52

0,72

0,56

2,07

0,46

D

0,17

0,34

0,18

0,28

0,54

0,36

H'maks

4,46

4,32

4,46

4,52

0,35

4,09

H'

1,72

2,45

2,39

3,27

4,25

2,51

E

0,39

0,57

0,54

0,72

2,11

0,61

D

0,57

0,29

0,28

0,17

0,5

0,27

H'maks

4,32

4,25

4,25

4

0,35

3,7

H'

2,71

2,38

2,27

2,64

4,25

2,26

E

0,63

0,56

0,54

0,62

2,11

0,59

D

0,24

0,28

0,28

0,24

0,5

0,3
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pada pengamatan hari ke-10. sedangkan
keanekaragaman tertinggi terdapat di
stasiun 2 kedalaman 1 meter pada
pengamatan hari ke-47. Bila di lihat dari
kisaran nilai keanekaragaman maka nilai
keanekaragaman perifiton tersebut
masuk kedalam katagori sedang.
Indeks keseragaman menjukan
tingkat kesamaan penyebaran jumlah
satu individu suatu jenis dalam suatu
komunitas. Kisaran nilai indeks
keseagaman selama pengamatan
berkisar antara 0.39-0.77, nilai kisaran
ini menunjukan bahwa penyebaran
individu setiap jenis selama pengamtan
cenderung tidak berbeda jauh.

dominansi adalah 0.17-0.57. Kisaran
indeks dominasi tersebut menunjukan
bahwa pada perairan cenderung tidak
ada dominansi oleh organisme tertentu.
Tingkat perkembangan perifiton
berhubungan erat dengan strategi
adaptasi organisme tersebut terhadap
lingkungan. Hasil analisis dengan
menggunakan model Grafik Suksesi
Ekosistem
Frontier
(Gambar-4)
menunjukan tingkat perkembangan
perifiton selama pengamatan disemua
stasiun berada dalam stadia 1 dimana
produksi biologi rendah, kondisi labil
atau kompetisi antar jenis tinggi dan
tingkat ketahanan hidup minimum.

Gambar-3. Grafik Kepadatan Perifiton
Gambar-4. Grafik Suksesi Ekosistem
Indeks dominansi digunakan untuk
Fontier
mengetahui peranan parsial masingmasing jenis dalam suatu komunitas, 5. Kesimpulan
sehingga dapat diketahui komunitas
Pada
awal
perkembangan
tertentu terdapat dominansi oleh jenis
komunitas
perifiton
ini,
organisme yang
organisme tertentu atau tidak. Hasil
melimpah
adalah
jenis
alga dari kelas
pengamatan menunjukan kisaran indeks
Struktur Komunitas....J. Hidrosfir.Vol.1(2):67-74
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Bacillariophyceae dan Cyanophyceae, 4.
dan invertebrata. Kemudian pada
pengamatan berikutnya bertambah jenis
alga dan invertebrata dan kelas lainnya
seperti Chlorophyceae, Rotifera,
Mastigophora, Polychaeta, Nematoda 5.
dan Crustacea.
Kepadatan perifiton selama
pengamatan berfluktuasai dengan kelas
yang paling bayak ditemukan selama
pengamatan adalah kelas Bacillariophyceae. Kepadatan perifiton pada
stasiun 1 lebih besar dibanding stasiun 6.
2, sedangkan untuk kepadatan di
kedalaman 1 meter lebih besar dibanding
kedalaman 5 meter. Untuk Tingkat
perkembangan komunitas perifiton pada
pengamatan ini termasuk stadia 1 yang 7.
memperlihatkan strategi adaptasi perifiton
tersebut dalam kondisi produktivitas
biologi rendah, kondisi labil (juvenil,
kompetisi antar jenis tinggi) dan tingkat
ketahanan hidup minimum. Hal ini dapat
terlihat dari indeks keanekaragaman yang 8.
rendah dan keseragaman yang sedang
serta tidak ada dominansi jenis
menunjukan komunitas labil.
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