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ABSTRAK 

 

Makroalga dan tumbuhan mangrove merupakan sumberdaya hayati yang banyak terdapat di perairan Indonesia 
dan memiliki peranan penting secara ekologi, terutama karena daya dukungnya bagi kawasan pesisir, sedangkan 
makroalga merupakan sumber makanan dan habitat bagi beberapa biota laut antara lain Mollusca, Crustaceae, 
Echinodermata dan jenis-jenis ikan karang.  Penetapan desa Mandrajaya Ciletuh - Pelabuhanratu sebagai geopark 
dunia, menjadikan kawasan Ciletuh sebagai salah satu kawasan ekowisata yang menerapkan pendekatan based 
tourism yaitu masyarakat berperan penting dalam menunjang pembangunan pariwisata, sehingga berpengaruh 
terhadap kualitas ekosistem dan keanekaragaman hayati di perairan Ciletuh. Penelitian bertujuan untuk 
mengidentifikasi dan menganalisis kelimpahan, keanekaragaman menentukan kelimpahan dan keanekaragaman 

jenis makroalga dan tumbuhan mangrove di kawasan Geopark Ciletuh, Kabupaten Sukabumi. Metode 

penelitian yang digunakan yaitu line transect dengan teknik sampling kuadrat. Identifikasi jenis-jenis makroalgae 
dan tumbuhan mangrove dilakukan di laboratorium Biologi. Dari hasil pengamatan diperoleh kelimpahan 
makroalga memiliki nilai indeks kelimpahan relatif (IKR) tertinggi sebesar 32% dari spesies Gracilaria gracilis. Hasil 
identifikasi makroalgae diperoleh sebanyak 25 species yang meliputi 12 familia yaitu Codiaceae, Halimedaceae, 
Anadyomenaceae, Lithophyllaceae, Gracilariaceae, Galaxauraceae, Cystocloniaceae, Rhodomelaceae, Scinaiaceae, 
Gigartinaceae, Dictyotaceae, dan Sargasssaceae. Hasil identifikasi tumbuhan mangrove diperoleh sebanyak 13 species 
yang meliputi 5 familia yaitu Avicenniaceae, Combretaceae, Euphorbiaceae, Rhizhophoraceae, dan Meliaceae. Dari 
hasil penelitian dapat disimpulkan kelimpahan tumbuhan mangrove mempunyai nilai IKR tertinggi pada 
Avicennia officinalis dengan nilai IKR sebesar 179,95 %, dan kelimpahan makroalga memiliki nilai IKR tertinggi 
sebesar 32% dari Gracilaria gracilis. 
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PENDAHULUAN 

Makroalga termasuk salah satu sumberdaya hayati 
laut, banyak terdapat di perairan Indonesia, secara 
ekonomi, dimanfaatkan sebagai sumber makanan dan 
telah banyak dibudidayakan oleh nelayan (Marianingsih 
dkk, 2013), dan secara ekologi merupakan habitat biota 
laut serta penyedia karbonat dan pengokoh substrat bagi 
keberadaan terumbu karang (Palallo, 2013). Hutan 
mangrove, merupakan ekosistem pesisir laut yang 
berperan dalam kestabilan fungsi ekologis, sosial, dan 
ekonomi (Karminarsih, 2007).   

Geopark Ciletuh terletak di Kecamatan Ciemas 
Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, memiliki 
keragaman bentukan bumi juga kehidupan flora, fauna 
dan manusia dengan budayanya yang unik ((Permatasari 
dkk. 2016, Tri Raharjo dkk, 2019). 

  Pada saat ini banyak terjadi eksploitasi baik di 
darat maupun lautan, serta pembangunan infrastruktur 
untuk kegiatan ekowisata, sehingga mempengaruhi 
keanekaragaman hayati di kawasan pesisir pantai, hutan, 
dan perairan laut. Tujuan penelitian yaitu untuk 
mengidentifikasi dan menganalisis kelimpahan, 
keanekaragaman jenis makroalga, dan tumbuhan 
mangrove di kawasan Geopark Ciletuh, Kabupaten 
Sukabumi. 

 
 
METODE PENELITIAN 

  Bahan dan alat yang digunakan meliputi 
Refractometer atau pengukur kadar garam (ATC), kamera 
(Nikon D5600), altimeter, kompas (Sunto, 2000), 
barometer (Lutron 2000) dan lux-meter (Lutron, 2000), 
peralatan membuat herbarium, buku identifikasi 
Philippine Seaweed (Trono et al., 1988). Pengambilan 
sampel dilakukan pada bulan Agustus – Desember 2019 
di Pantai Cikadal Desa Mandrajaya, Kecamatan Ciemas 
Kabupaten Sukabumi dan Laboratorium Biologi FMIPA 
Universitas Pakuan. 

Teknik penelitian dilakukan dengan tahapan 
melakukan observasi, pengambilan sampel, 
menggunakan metode garis transek (line transect), 
melakukan identifikasi, membuat herbarium, 
menganalisis data hasil pengamatan untuk menentukan 
Indeks Nilai Penting (INP) menggunakan metode 
menurut (Kadi, 2017). Prosedur kerja dimulai dari 
melakukan observasi untuk memastikan kondisi lapang 
saat sampling, selanjutnya melakukan sampling di setiap 
titik yang telah ditentukan, kemudian mengamati secara 
teliti makroalgae dan tumbuhan mangrove, dan 
menyimpannya dalam alat yang telah disiapkan terleih 
dahulu. Pengambilan sampel tumbuhana managrove 
dilakukan di 10 (sepuluh) titik stasiun yang diambil 
secara acak pada lokasi penelitian dalam prosedur 
pengambilan data dan pengamatan vegetasi mangrove 
(Wiyanto dan Faiqoha, 2015). Penentuan 10 titik stasiun 
berdasarkan pada titik koordinat 1 sampai 10 stasiun 

dengan panjang garis pantai yaitu 1 Km. Setiap stasiun 
dibuat transek secara tegak lurus dari laut ke darat 
sehingga terdapat 2 sub stasiun. Masing-masing sub 
stasiun dibagi menjadi 3 plot sebagai ulangan dengan 
ukuran setiap plot yaitu 10 x 10 m; selanjutnya mengamati 
dan mencatat nama dan ciri spesifik dari sampel yang 
diperoleh, selanjutnya diukur parameternya yaitu 
diameter batang katagori pohon, dimana ukuran vegetasi 
mangrove tersebut adalah tinggi >1,5 m, diameter >10 cm. 
Pengambilan sampel makroalgae dilakukan ketika air 
laut surut,  menggunakan metode garis transek (line 
transect) dengan teknik sampling kuadrat, pada 5 lokasi 
penelitian (stasiun), transek diletakkan tegak lurus 
(vertikal) terhadap garis pantai (Ayhuan dkk, 2017). 
Selanjutnya makroalgae dibersihkan dengan cara dicuci 
pada air mengalir untuk menghilangkan lumpur dan 
biota laut yang menempel, kemudian diberi alkohol 70% 
untuk mencegah agar sampel makroalgae tidak menjadi 
busuk. Parameter yang diamati meliputi Identifikasi 
tumbuhan mangrove, makroalgae, dominasi, kelimpahan 
dan keanekaragaman jenis makroalga, sedangkan 
parameter pendukung yang diamati berupa suhu, 
kelembaban, salinitas, densitas, derajat keasaman (pH) 
dan intensitas cahaya. Analisis data dilakukan secara 
kuantitatif dan kualitatif dengan mengacu pada ciri 
morfologi spesifik yang diidentikan dengan gambar atau 
karakter-karakter makroalga yang telah ada, mengikuti 
acuan pada buku identifikasi Philippine Seaweed oleh 
Trono et al., tahun 1988, setelah diidentifikasi 
menggunakan buku kemudian melakukan perbandingan 
nama spesies menggunakan gambar melalui website 
algaebase (www.algaebase.org) untuk memperkuat hasil 
identifikasi. Selanjutnya menentukan keanekaragaman 
jenis makroalga dan tumbuhan mangrove dengan 
mencari nilai indeks keanekaragaman, dominansi, 
kelimpahan jenis, Indeks Nilai Penting jenis makroalaga 
dan tumbuhan mangrove menggunakan metode 
Shannon-Wienner dengan rumus sebagai berikut 
(Ahyuan, 2017): 

 

• Keanekaragaman Jenis 

H′ = ∑ 𝑝𝑖

𝑠

𝑖=1

In 𝑝𝑖 =  ∑ (
𝑛𝑖

𝑁
)

2𝑠

𝑖=1

 

Keterangan :  
H’ = Indeks Keanekaragaman Shannon -Wienner  
Pi = Perbandingan antara jumlah individu 

spesies makroalga ke-i (ni) dengan jumlah total individu 
makroalga (N)  

S   = Jumlah spesies makroalga ke-i 
Kriteria :  

1. Jika H’ ≤ 1, keanekaragaman rendah, penyebaran 
rendah, makroalga tiap jenis rendah dan 
kestabilan komunitas rendah.  

2. Jika 1 < H’ < 3, keanekaragaman sedang, 
penyebaran sedang, makroalga tiap jenis 
sedang dan kestabilan komunitas sedang.  

http://www.algaebase.org/


3. Jika H’ > 3, keanekaragaman tinggi, penyebaran 
tinggi, makroalga tiap jenis tinggi dan kestabilan 
komunitas tinggi.  

 

• Dominansi 
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Keterangan :  
D : Indeks dominansi Simpson  
ni : Jumlah individu makroalga jenis ke-i  

  N : Jumlah total individu makroalga 
Kriteria: 

No. Dominansi Kategori 

1. D=0 Stabil 

2. D=1 Labil 

 
 

• Indeks kelimpahan Relatif 
 

𝐼𝐾𝑅

=
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑆𝑝𝑒𝑠𝑖𝑒𝑠 (𝑛𝑖)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑢𝑘𝑎𝑛 (𝑁)
 𝑥 100 

Nilai indeks kelimpahan relatif, dengan kriteria: 
IKR >20%  = Tinggi 
IKR >15%-20%       = Sedang 
IKR <15%  = Rendah 

 
 

 
HASIL 

Berdasarkan hasil identifikasi makroalgae 
diperoleh 25 spesies yang terdiri dari 3 Kelas 
(Ulvophyceae, Florideophyceae, dan Phaeophyceae), 9 
Ordo (Bryopsidales, Cladophorales, Corralinales, 
Gracilariales, Nemaliales, Gigartinales, Ceramiales, 
Dictyotales, dan Fucales), dan 12 Familia. Sementara 
dari hasil identifikasi tumbuhan mangrove, diperoleh 
13 spesies dari 5 familia (Avicenniaceae, Combretaceae, 
Euphorbiaceae, Rhizophoraceae, dan Meliaceae) 
Hasil identifikasi jenis-jenis tumbuhan mangrove dan 
makroalgae selengkapnya tersaji dalam tabel berikut: 

 
Tabel 1. Jenis Tumbuhan Mangrove yang Dijumpai Di 

Geopark, Ciletuh, Kabupaten Sukabumi 

No Familia Species 

1 Avicenniaceae Avicennia alba 

2 Avicennia marina 

3 Avicennia officinalis 

4 Euphorbiaceae Exoecaria agallocha 

5 Combretaceae Lumnitzera racemosa 

6 Meliaceae Xilocarpus granatum 

7 Xylocarpus moluccensis 

8  
 
Rhizophoraceae 

Bruguiera cylindrica 

9 Bruguiera gymnorrhiza 

10 Bruguiera parviflora 

11 Ceriops tagal 

12 Rhizophora apiculata 

13 Rhizophora mucronata 

 
Tabel 2. Jenis Makroalgae yang Dijumpai Di Geopark, 

Ciletuh, Kabupaten Sukabumi 

No Familia Species 

1 Anadyomenaceae Anadyomene stellata 

2 Codiaceae Codium edule 

3 Halimedaceae Halimeda taenicola 

4 Halimeda tuna 

5 Lithophyllaceae Amphiroa fragilissima 

6 

Gracilariaceae 

Gracilaria gracilis 

7 Gracilaria verrucosa 

8 Gracilaria gigas 

9 Gracilaria coronopifolia 

No Familia Species 

10 
 

Gracilaria arcuta 

11 Gracilaria blodgettii 

12 Galaxauraceae Galaxaura oblongata 

13 
Cystocloniaceae 

Hypnea esperi 

14 Hypnea boergesenii 

15 
Rhodomelaceae 

Acanthophora spicifera 

16 Laurencia brongniartii 

17 Scinaiaceae Scinaia aborealis 

18 
Gigartinaceae 

Chondrus crispus 

19 Chondrus ocellatus 

20 

Dictyotaceae 

Padina japonica  

21 Padina australis 

22 Padina usoehtunii 

23 Dictyota dichotoma 

24 Sargasssaceae Sargassum ilicifolium 

 
Dari seluruh makroalgae yang telah 

diidentifikasi, terdapat beberapa jenis yang bermanfaat 
sebagai antioksidan, antibakteri, obat pencahar, 
penurun tekanan darah tinggi, bahan dasar pembuatan 
media di laboratorium, pelembab pada pembuatan 
kosmetik. Selengkapnya  jenis-jenis dimaksud tersaji 
dalam tabel berikut: 

 
Tabel 3. Pemanfaatan Jenis-jenis makroalgae 

Species Pemanfaatan 

Chondrus crispus 
Agen pelembab pada kosmetik (Lestari 

dan Soraya, 2016) 

Gracilaria verrucosa 
Obat antibakteri dan 
antioksidan (Amaranggana, dan 
Nasrul, 2017). 

Gracilaria 
coronopifolia 

Obat gangguan dalam 
(Pencernaan dll) (Shobir dkk, 
2019). 

Gracilaria gracilis Sebagai media agar (Ratnasari, 2017). 

Halimeda taenicola Obat anti bakteri (Kadi, 2004) 

https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=5201


Laurencia 
brongniartii 

Antibakteri (Amaranggana, dan 
Nasrul, 2017). 

Padina autralis Obat antibakteri (Shobir dkk, 2019). 

Sargassum ilicifolium 
Obat antibakteri, antitumor, tekanan 

darah tinggi, dan kelenjar gondok 

(Shobir dkk, 2019). 

 

 
                     Chondrus crispus 

 
               Gracillaria gracillis 
 

 
Gracillaria verrucose 
 
 

 
Gracilaria coronopifolia 
 

 
             Halimeda taenicola 

 

 
 Laurencia brongniartii 
 



 
       Padina australis 
 

 
   Sargassum ilicifolium 

 

Hasil pengukuran parameter lingkungan untuk 
pertumbuhan makroalgae dan tumbuhan mangrove 
selengkapnya tersaji dalam Tabel 4.  

 
Tabel 4. Pengukuran parameter Lingkungan 

Parameter Lingkungan Nilai 

Salinitas (%₀) 38,8 

Densitas (Kg/m³) 1029 

Intensitas cahaya (Lux) (m²) 4758,6 

Derajat Keasaman (Ph) 7 

Suhu (°C) 29 

Kelembaban (%) 64,6 

 
Dari pengukuran parameter lingkungan 

terhadap pertumbuhan vegetasi mangrove, diperoleh 
hasil rata-rata pH=6, dan pada pengukuran suhu, 
diperoleh rata-rata suhu sebesar 25.60 C.  

 
 
PEMBAHASAN 

Dari hasil analisis Indeks Keanekaragaman jenis 
tumbuhan mangrove, didominasi oleh jenis Avicennia 

officinalis dengan nilai IKR sebesar 2,89 dan tergolong 
sedang, sementara dari kelompok makroalgae, Indeks 
Keanekaragaman jenis didominasi oleh jenis gracillaria 
gracilis dengan nila IKR sebesar 3,34 dan tergolong 
tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah geopark 
Ciletuk masih didominasi oleh makroalgae, khususnya 
jenis Gracillaria gracilis (Familia gracillariaceae). 

Dalam Algaebase (2019), dikatakan bahwa 
Gracilaria gracilis memiliki distribusi di perairan laut 
seluruh dunia, pada kedalaman antara 0 - 20 meter, 
suhu optimal untuk pertumbuhannya pada kisaran 
19°C -23°C. Alat reproduksi Gracilaria dicirikan oleh 
tipikal riwayat hidup tipe polysiphonia dengan 
tetrasporofit diploid yang kemudian menghasilkan 
tetrasporangia (Gioele et al, 2017). Beberapa jenis 
makroalgae yang dijumpai di Ciletuh dimanfaatkan 
dalam dunia industry yaitu sebagai bahan pembuatan 
media agar, juga dalam industi kosmetika sebagai 
bahan pembuatan pelembab kulit. Jenis makroalgae 
yang berpotensi sebagai antibakteri, obat penurun 
tekanan darah tinggi, mengandung antioksidan, serta 
sebagai obat pencahar, selama ini pemanfaatannya 
masih secara tradisional yakni dengan cara direbus 
hingga lunak, ditumbuk hingga halus kemudian 
disaring, dan diminum bersama ampasnya. Jenis-jenis 
makroalgae yang bermanfaat dalam industry kosmetik, 
serta berpotensi sebagai obat, selengkapnya tersaji 
dalam Tabel 3.  

Dari pengukuran parameter lingkungan 
terhadap pertumbuhan makroalgae, diperoleh hasil 
semua factor lingkungan sangat mendukung untuk 
pertumbuhan makroalgae. Hal sesuai dengan pendapat 
Marianingsih dkk (2013), bahwa pertumbuhan 
makroalga dapat berlangsung pada kisaran pH 7-8, 
pertumbuhan maktroalga membutuhkan salinitas 
dengan kisaran 28-33%₀ (Kadi, 2017), makroalga bisa 
tumbuh dikisaran suhu 15-34°C (Wiencke and Kai, 
2012). Hasil pengukuran parameter lingkungan 
terhadap pertumbuhan makroalgae selengkapnya 
tersaji pada Tabel 4. Dari pengukuran parameter 
lingkungan terhadap pertumbuhan vegetasi mangrove, 
diperoleh hasil rata-rata pH=6, hal ini berarti pH pada 
tempat tersebut bersifat netral cenderung asam dan 
pada umumnya bahwa pH air laut stabil karena adanya 
siklus karbonat di dalam air laut (Darmadi dkk, 2012). 
Pada pengukuran suhu, diperoleh rata-rata suhu =25.60 

C. Secara umum kisaran suhu masih tergolong alami 
untuk pertumbuhan ekosistem mangrove dapat 
tumbuh dengan baik pada daerah tropis dengan suhu 
di atas 20 ̊ C (Ario dkk, 2015).  

 
 
SIMPULAN 
1. Keanekaragaman jenis tumbuhan mangrove, 

didominasi oleh jenis Avicennia officinalis dengan 
nilai Indeks keanekaragamn sebesar 2,89 dan 
tergolong tipe sedang, sementara kelompok 
makroalgae, Keanekaragaman jenis didominasi 



oleh jenis gracillaria gracilis dengan nila Indeks 
Keanekaragaman sebesar 3,34 dan tergolong tinggi. 

2. Jenis-jenis makroalgae yang dimanfaatkan dalm 
industry yaitu Gracilaria gracilis, berpotensi sebagai 
obat yaitu Gracilaria verrucosa, Laurencia brongniartii, 
Gracilaria coronopifolia, dan Halimeda taenicola, serta 
Padina australis. 

3. Pertumbuhan makroalgae sangat dipengaruhi oleh 
salinitas, suhu, dan pH.  

4. Pertumbuhan ekosistem mangrove sangat 
dipengaruhi oleh suhu, dan pH.  
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