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PERTUMBUHAN PERIFITON PADA SUBSTRAT ARTIFISIAL DENGAN
KEDALAMAN BERBEDA DI DANAU LIDO, BOGOR

Niken TMP, Majariana Krisanti, Dinda Fitriyani, luna Puspa Ayu

Institut Pertanian Bogor
ABSTRAK
Pene1itian ini bertujuan untuk mengkaji pola pertumbuhan perifiton pada substrat
artifisial yang ditempatkan pada beberapa kedalaman yang berbeda di Danau Lido. Parameter
pengamatan meliputi perkembangan biomassa perifiton yang diwakili oleh kelimpahan
perifiton dan berat kering bebas abu (Ash Free Dry Mass, AFDM). Substrat artifisial
diletakan di dua stasiun yang masing-masing mewakili perairan dengan kegiatan karamba
perikanan karamba jaring apung dan tanpa kegiatan tersebut. Kedalaman inkubasi subtrat
adalah 0,3 m, 2 m, dan 4 m.Kondisi perairan dimonitor melalui beberapa parameter fisika dan
kimia, yaitu suhu, pH, kecerahan, dan unsur hara berupa nitrogen (N) dan fosfor (P).
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa substrat buatan yang diletakkan di kedua
stasiun dapat mendukung pertumbuhan perifiton. Perifiton mulai mep.unjukkan kenaikan
kelimpahan yang cukup besar sejak hari ke-IO hingga hari ke-17. Setelah melewati hari ke17 terlihat bahwa kelimpahan perifiton mulai mengalami perlambatan pertumbuhan hingga
pengamatan terakhir, atau sudah mencapai fase stasioner. Hasil Uji -t yang didapat dari
pembandingan antar kelimpahan perifiton menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan di
tiap kedalaman, dimana pertumbuhan maksimal perifiton terdapat pada kedalaman 0,3 m.

ABSTRACT
Growth of Periphyton on ArtifiCial Substrates Placed in Various Depth in Lake Lido,
Bogor. This research aims to study growth of periphyton on artificial substrates placed in
various depth in Lake Lido. The parameter of observation was periphyton biomass that
expressed as Ash Free Dry Mass (AFDM). The artificial substrates were put at two station
which represent water with jloating cage fisheries activity and one without it. The incubation
depths were 0.3 m, 2 m, and 4 m. The water condition was monitored in terms of nitrate and
phosphorus concentration. The result shows that artificial substrates could support growth of
periphyton. Rapid growth was observed starting from day 10til to 17th and tend to be steady
(stationary phase) after then. Statistical T-test shows a significat injlunece of depth on the
p eriphyton growth, in which the maximum growth was observed in 0,3 m depth.
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PENDAHULUAN
Danau Lido merupakan salah satu bentuk perairan tergenang yang terletak di Desa
Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Sukabumi. Danau Lido sebagai salah satu bentuk
ekosistem, terdiri atas berbagai jenis komunitas. Salah satu komunitas yang dapat ditemukar:
di Danau Lido adalah perifiton. Perifiton merupakan organisme mikro yang tumbuh pada
substrat tengge1am di wilayah perairan. Perifiton berperan sebagai produsen primer dalam
suatu perairan dengan menghasilkan oksigen dan menjadi konsumsi bagi organisme lain.
misalnya ikan.
Keberadaan perifiton di lingkungan perairan dipengaruhi oleh berbagai faktor, ya1ari
kondisi fisik, kimiawi dan biologi perairan. Perifiton juga memiliki batas toleransi tertenm
terhadap beberapa parameter lingkungan peralran.

Perbedaan keadaan tersebut aka::

mempengaruhi perturnbuhan, perkembangan, dan kolonisasi perifiton.
Keberadaan perifiton tidak terlepas dari substrat tempat hidupnya. Komunitas perifitor:
pada substrat yang berbeda memiliki peluang untuk menimbulkan struktur komunitas yang
berbeda.

Aktivitas yang berlangsung di lingkungan danau juga berpengaruh terhada;:

perturnbuhan perifiton.

Belakangan ini penerapan teknologi rekayasa substrat perifitoc.

dinilai sangat menjanjikan untuk memperbaiki produktivitas budidaya perikanan (BIC, 2008
Hal tersebut mendasari pengkajian lebih lanjut terhadap perifiton pada substrat buatan
perairan Danau Lido, yang

bertujuan untuk mengkaji perkembangan komunitas perifitoc.

pada substrat buatan di danau tersebut yang diletakkan di kedalaman yang berbeda.

METODE
Penelitian dilaksanakan pada bulan April-Mei 2009, berlokasi di Danau Lid!:>
Sukabumi, Jawa Barat. Sampel yang didapat dianalisis di Laboratorium Biologi Mikro I, dz::
Laboratorium Fisika dan Kimia Lingkungan Bagian Produktivitas Lingkungan Perairar:.
Depertemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB.
Substrat yang digunakan dalam penelitian ini berupa kassa nyamuk yang
dengan kawat membentuk persegi empat ukuran 30 x 30 cm

2

.

diran~

Kemudian kassa ini diran~

secara vertikal dengan jarak 1,7 m dan 2,0 m sehingga membentuk susunan yang terdiri

dz:::;

tiga kassa 30 x 30 cm2 . Pada stasiun yang telah ditentukan, substrat dipasang sesuai denga:r
kedalaman yang telah ditentukan. Substrat yang pertama berada di kedalaman 0,3 meter d
permukaan, substrat kedua berada pada 2 meter dari permukaan, hingga substrat yang terakh
berada di kedalaman 4 meter dari permukaan seperti nampak pada Gambar 1. Banyakn. _
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substrat yang diletakkan sejumlah waktu pengamatan, yakni sebanyak 8 waktu pengamatan di
tiap stasiun pengamatan.

Permukaan (0 m)
0,3 m

2
4

m
m

Gambar 1. Penempatan rangkaian substrat buatan

Substrat diletakkan di dua stasiun yang berbeda. Stasiun I mewakili keadaan perairan
dengan keramba jaring apung (KJA). Stasiun II mewakili keadaan perairan yang tanpa KJA
(Gambar 2). Pengambilan sampel dilakukan pada selang waktu yang telah ditentukan. Pada
hari pertama (T -0) adalah waktu peletakan substrat. Adapun pengamatan dilakukan pada hari
ke-3 , 7, 10, 14, 17,21, 24 dan 28 setelah substrat diletakkan Pengambilan sampel perifiton
dilakukan dengan mengerik permukaan substrat menggunakan kuas, dilanjutkan dengan
analisis kelimpahan perifiton dan berat kering bebas abu (Ash Free Dry Mass, AFDM). Luas
kerikan untuk keperluan identifikasi dan penentuan kelimpahan adalah 5x5 cm 2 Untuk
analisis berat abu diambil dari substrat seluas 8 x 8 cm 2
Parameter kualitas air yang diukur meliputi kecerahan, suhu, dan pH perairan, serta
kandungan unsur hara.

Pengambilan sampel untuk analisis kualitas air dilakukan

menggunakan Van Darn Water Sampler. Air sampel diambil pada kedalaman yang sama
dengan kedalaman tempat substrat berada, yakni 0, 3 m, 2 m, dan 4 m. Kemudian sampel air
dimasukkan ke dalam botol sampel untuk keperluan anal isis kadar nitrat, nitrit, amonia, dan
ortofosfat di laboratorium.
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Gambar 2. Lokasi Pengambilan Sampel di Danau Lido, Sukabumi.
(Sumber : Survey awal, diolah 2009)

Keterangan:

•

: Lokasi stasiun pengambilan sampel

Stasiun I

: di dekat area kerambajaring apung

Stasiun II

: di dekat area persawahan

Data kualitas air yang didapat selanjutnya dianalisis dengan analisis regresi bergandaRegresi tersebut menggambarkan hubungan antara kelimpahan perifiton dengan keceraha::..
nitrat, nitrit, amonia, dan ortofosfat.

HASIL
Hasil penelitian yang didapat selama pengamatan meliputi keberadaan perifiton yan5
ditinjau dari kelimpahan perifiton, serta biomassa perifiton melalui metode berat kering bebe::
abu (Ash Free Dry Mass, AFDM) . Kondisi perairan ditinjau dari beberapa parameter fisik;
dan kimia, yaitu suhu, pH, kecerahan, dan unsur hara berupa nitrogen (N) dan fo sfor (P) yar:g
terdapat dalam perairan.
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Kelimpahan Perifiton

Perifiton yang terdapat pada substrat selama pengamatan terdiri dari 65 genus perifiton
yang berasal dari 5 kelas, yaitu Bacillariophyceae, Chlorophyceae, Cyanophyceae,
Dinophyceae, dan Euglenophyceae. Secara umum substrat di kedalaman 0,3 m memiliki
kelimpahan perifiton tertinggi.

Hal sebaliknya terdapat di substrat pada kedalaman 4 m

(Gambar 3).
Kelimpahan perifiton pada substrat di kedalaman 0,3 m pada stasiun KIA lebih rendah
daripada stasiun Non KIA, tetapi di kedalaman 2 m lebih tinggi pada stasiun KIA daripada
stasiun Non KIA. Kelimpahan perifiton yang didapat pada kedalaman 4 m di kedua stasiun
tidak jauh berbeda.
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Gambar 3. Kelimpahan perifiton stasiun KIA (kiri) dan stasiun Non KIA (kanan); - - 0,3 m,
.. 2 m, dan --- 4 m.

Selain fitoperifiton, terdapat pula orgamsme zooperifiton yang ditemukan pada
beberapa substrat buatan yang diletakkan di kedua stasiun. Zooperifiton yang ditemukan
terdiri dari II genus, yaitu Brachionus, Cyclops, Daphnia, Lecane, Lepadella, Monostyla,
Phillodina, Trichocerca, Trichotria, Vorticella, dan nauplius. Zooperifiton hanya ditemukan

di beberapa pengamatan.

Kelimpahan zooperifiton yang diitemukan selama waktu

pengamatan dapat dilihat pada Gambar 4.

201

1400.0
1200.0

~
]
0

~

10000
8000

§

."
'"

600.0

0
0

400.0

~

""

N

=
"~
0

200.0

0

;;
~

i4

.0

3

7

10

14

17

21

24

28

3

7

10

14

17

NonKJA

KJA

Gambar 4. Kelimpahan zooperifiton; _ 0,3 m, _ 2 m, dan

4 m.

Pengaruh kedalaman terhadap kelimpahan perifiton
Kelimpahan perifiton di tiap kedalaman memiliki nilai yang bervariasi, begitu juga
dengan kelimpahan di tiap stasiun pengamatan. Untuk mengetahui adanya perbedaac
kelimpahan perifiton pada tiap kedalaman serta pada liap stasiun dilakukan uji kesamaac
menggunakan Uji-t. Hasil uji tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Nilai Uji-t antara masing-masing kedalaman pada tiap stasiun.
Uji-t
Parameter

KJA

NonKJA

Kedalaman 0,3 m - 2 m 0,0099* 0,0014*
Kedalaman 2 m - 4 m

0,0292* 0,000 1*

Kedalaman 0,3 m - 4 m 0,0004* 0,0007*
Kedalaman 0,3 m

0,0262*

Kedalaman 2 m

0,2661

Kedalaman 4 m

0,1303

Keterangan:

* menunjukkan perbedaan nyata (P<O,OS)

Tabel 1 menunjukkan bahwa kelimpahan perifiton pada kedalaman 0,3 m berbeda dari
kedalaman 2 m. Begitu pula halnya dengan kedalaman 2 m dengan 4 m serta kedalaman 0,3
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Gambar 4. Kelimpahan zooperifiton; _ 0,3 m, _ 2 m, dan

4 m.

Pengaruh kedalaman terhadap kelimpahan perifiton
Kelimpahan perifiton di tiap kedalaman memiliki nilai yang bervariasi, begitu juga
dengan kelimpahan di tiap stasiun pengamatan. Untuk mengetahui adanya perbedaan
kelimpahan perifiton pada tiap kedalaman serta pada tiap stasiun dilakukan uji kesamaan
menggunakan Uji-t. Hasil uji tersebut disajikan pada Tabel I.

Tabel 1. Nilai Uji-t antara masing-masing kedalaman pada tiap stasiun.
Uji-t
Parameter
KJA

NonKJA

Kedalaman 0,3 m - 2 m 0,0099* 0,0014*
Kedalaman 2 m - 4 m

0,0292* 0,0001 *

Kedalaman 0,3 m - 4 m 0,0004* 0,0007*
Kedalarnan 0,3 m

0,0262*

Kedalaman 2 m

0,2661

Kedalaman 4 m

0,1303

Keterangan:

* rnenunjukkan perbedaan nyata (P<0,05)

Tabel 1 menunjukkan bahwa kelimpahan perifiton pad a kedalaman 0,3 m berbeda dari
kedalaman 2 m. 8egitu pula halnya dengan kedalaman 2 m dengan 4 m serta kedalaman 0,3
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m dengan 4 m.

Kelimpahan perifiton pada kedalaman yang sarna di kedua stasiun

pengamatan relatif sama, kecuali pada kedalarnan 0,3 m.

JumIah jenis perifiton

Berdasarkan hasil pengamatan di kedua stasiun, diketahui bahwa sebagian besar
perifiton berasal dari kelompok Bacillariophyceae, disusul dengan kelompok Cyanophyceae,
kemudian Chlorophyceae.

Euglenophyceae, dan Dinophyceae ditemukan di stasiun KJA

tetapi tidak ditemukan di Stasiun Non KJA.

Berat Kering Bebas Abu (Ash Free Dry Mass) Perifiton

Nilai AFDM yang didapat menunjukkan bahwa biomassa perifiton meningkat dari
waktu ke waktu pengamatan, baik pada stasiun KJA maupun stasiun Non KJA (Garnbar 5).
Secara umum, biomassa perifiton pada kedalarnan 4 m relatif .Iebih rendah daripada
kedalaman 2 m, dan biomassa pada kedalarnan 2 m lebih rendah daripada kedalaman 0,3 m.
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Gambar 5.

Berat kering bebas abu perifiton stasiun KJA (kiri) dan stasiun Non KJA
(kanan);

~

0,3 m,

~

2 m, dan -~ 4 m

Kualitas Air

Nilai suhu dan pH selama pengamatan baik stasiun KJA maupun Non KJA berada pad a
rentang yang cukup untuk mendukung pertumbuhan perifiton. Selanjutnya, nilai kecerahan
pada stasiun KJA dan Non KJA berkisar dari 0,8-2,1 m. Konsentrasi N pada kedua stasiun
berkisar dari 0,70-3,34 mg/l dan P berkisar dari 0,01-0,14 mg/I.
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PEMBAHASAN

Susbtrat buatan dapat digunakan sebagai media penumbuhan perifiton di stasiun KJA
dan Non KJA di Danau Lido. Seeara garis besar, berdasarkan kelimpahan dan biomassa
perifiton (AFDM) terlihat bahwa perifiton mengalami pertumbuhan yang signifikan padz
kedalaman 0,3 m, demikian pula dengan kedalaman 2 m.Meski perifiton tetap ditemukz=
pada kedalaman 4 m, namun komunitas perifiton pada kedalaman tersebut tidak mengala=
pertumbuhan atau eenderung stabil selama waktu pengamatan.
Pola pertumbuhan perifiton dapat terlihat jelas pad·a kedalaman 0,3 m, baik pada stasiu::
KJA maupun stasiun Non KJA.

Komunitas perifiton mulai menunjukkan kenaik2::

kelimpahan yang eukup besar pada hari ke-lO hingga pengamatan hari ke-17.

Setelat

melewati hari ke-17 terlihat bahwa kelimpahan perifiton mulai mengalami perlambatar:
pertumbuhan hingga pengamatan terakhir, atau sudah mengalami kestabilan.
Perkembangan komunitas perifiton juga diamati melalui penghitungan biomassa
perifiton yang muneu!. Nilai AFDM yang didapat dalam penelitian ini merupakan gambanu:
karbon yang dianggap sebagai bahan organik yang terkandung di dalam sampel perifiton
yang tumbuh pada substrat buatan. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa
dalam pengeringan terdapat adanya kendala dalam melakukan pengukuran hasil pengabuan
karena relatif keeilnya volume materi yang dianalisis. Di samping itu juga dimungkinkan
terjadinya akumulasi serasah dan vegetasi terestrial di dalam komunitas perifiton yang
tumbuh pada substrat buatan.
Hasil Uji-t yang didapat dari pembandingan antara kelimpahan perifiton menunjukkan
adanya perbedaan yang signifikan di tiap kedalaman, namun kelimpahan total perifiton
selama penelitian tidak berbeda antara stasiun KJA dengan stasiun Non KJA. Berdasarkan
hasil pengujian tersebut kelimpahan perifiton pada substrat yang diletakkan di kedalaman 0, 3
m berbeda nyata dari kedalaman 2 m; kelimpahan perifiton pada substrat di kedalaman 2 m
berbeda nyata dari kedalaman 4 m; dan kelimpahan perifiton pada substrat di kedalaman 0,3
m juga berbeda nyata dari kedalaman 4 m. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa seiring
dengan bertambahnya kedalaman, kelimpahan perifiton semakin berkurang (Gambar 3). Hal
ini disebabkan oleh intensitas eahaya yang masuk ke dalam suatu perairan yang semakin
berkurang seiring dengan bertambahnya kedalaman. Pada kolom air dalam intensitas cahaya
merupakan faktor pembatas dari keberadaan perifiton. Seperti dikemukakan Fogg (1965)
setiap jenis perifiton membutuhkan suhu dan cahaya tertentu untuk pertumbuhan
maksimurunya.
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Berdasarkan data kelimpahan jumlah jenis perifiton yang didapat, walau pada kedua
stasiun didominasi oleh perifiton dari kelompok Bacillariophyceae, namun banyak ditemukan
pula dari kelompok Cyanophyceae.

Kemudian, pada stasiun KJA yang memiliki pH

cenderung netral bila dibandingkan Stasiun Non KJA, memiliki keanekaragaman komunitas
yang lebih tinggi, sedangkan komunitas perifiton pada stasiun Non KJA cenderung lebih
seragam bila dibandingkan dengan komunitas perifiton pad a stasiun KJA. Stasiun KJA
memiliki komposisi perifiton filamen lebih besar dibandingkan stasiun Non KJA.
Kondisi unsur hara pada kedua stasiun pengamatan ditinjau berdasarkan konsentrasi N
dan P yang tersedia pada perairan. Konsentrasi N di kedua stasiun selama pengamatan
cenderung mengalami peningkatan. Konsentrasi P di kedua stasiun selama pengamatan juga
mengalami peningkatan, namun menurun menjelang akhir pengamatan.

Nilai N akan

menjadi pembatas jika konsentrasi nitrat, nitrit, dan amonia masing-masing kurang dari 0,02
mgll, dan nilai P akan menjadi pembatas jika konsentrasi ortofosfat k;urang dari 0,005 mgll
(Ryding & Rast 1989). Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua stasiun memiliki unsur hara
yang cukup untuk mendukung pertumbuhan perifiton, karena N dan P yang tersedia tidak
menjadi faktor pembatas pertumbuhan perifiton.

Keberadaan N dan P pada stasiun

pengamatan tidak berpengaruh secara langsung terhadap kelimpahan perifiton, begitu pula
dengan parameter kualitas air lainnya yakni suhu dan pH. Hal ini memberikan indikasi
bahwa kualitas air merupakan faktor yang mendukung keberadaan perifiton di permran
Danau Lido, namun tidak mempengaruhi secara langsung hingga kisaran tertentu.
Berdasarkan informasi di atas, terlihat bahwa perifiton di Danau Lido berpotensi
ditumbuhkan pada kedalaman 0,3 m menggunakan substrat buatan. Selanjutnya, kelompok
perifiton dengan jumlah jenis terbanyak pada semua kedalaman berasal dari kelompok
Bacillariophyceae. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok yang paling baik untuk
dibudidayakan di Danau Lido adalah kelompok Bacillariophyceae.

Dengan demikian,

informasi tersebut dapat dijadikan landasan untuk mengupayakan penumbuhan dan
pengumpulan biomassa Bacillariophyceae untuk berbagai keperluan, baik sebagai sumber
pangan, pakan, maupun sumber energi altematif.

KESIMPULAN

Perifiton dapat tumbuh di substrat buatan yang diletakkan di kedua stasiun, baik stasiun
KJA dan stasiun Non KJA. Kelimpahan dan biomassa perifiton berbeda pada tiap kedalaman
substrat, namun tidak terdapat perbedaan yang nyata antara kelimpahan ataupun biomassa
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perifiton di stasiun KJA dan Non KJA. Bacillariopyceae merupakan kelompok yang
mendominasi komunitas perifiton dan memiliki potensi sebagai sumber pangan, pakan,
maupun sumber energi alternatif.
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