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A. Latar Belakang

BAB I

PENDAHULUAN

Eucheuma cottoniiatau Kappaphycus alvareziiadalah salah satu jenis

rumput laut yang banyak dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya di berbagai

negara Asia Pasifik termasuk Indonesia. Indonesia telah meningkatkan

produksi rumput laut jenis ini dari 25.000 ton pada tahun 2001 menjadi 55.000

ton pada tahun 2004 dan diperkirakan 80.000 ton pada tahun 2005 (McHugh,

2006). Euchema menghasilkan karaginan jeniskappa. Karagenan yang

dihasilkan oleh Euchema dimanfaatkan pada industri makanan, industri

kosmetik, obat-obatan, tekstil, cat dan sebagai materi dasar dariaromatic

diffuser(Chapman dan Chapman dalam Aslan, 1991).

Faktor utama keberhasilan kegiatan budidaya rumput laut adalah

pemilihan lokasi yang tepat. Penentuan lokasi dan kondisi perairan harus

disesuaikan dengan metode budidaya yang akan digunakan.

Tumbuhan laut termasuk makroalga atau rumput laut berinteraksi dengan

lingkungan fisika kimianya. Di antara faktor lingkungan tersebut adalah

ketersediaan cahaya, suhu, salinitas, arus dan ketersediaan nutrien (Lobban

and Harrison, 1997). Oleh karena itu faktor fisika kimia perairan menjadi

salah satu penentu keberhasilan budidaya rumput laut. Parameter lingkungan

yang menjadi penentu lokasi yang tepat untuk budidaya rumput laut adalah

kondisi lingkungan fisik yang meliputi kedalaman, kecerahan, kecepatanarus,

Muatan Padatan Tersuspensi (MPT) atauTotal Suspended Solid(TSS), dan

lingkungan kimia yang meliputi salinitas, pH, oksigen terlarut, nitratdan

fosfat.

Jenis rumput laut yang juga mempunyai nilai ekonomis tinggi adalah

Gracilaria sp. merupakan rumput laut dari kelasRhodophyceaeyang

termasuk kelompok penghasil agar-agar yang besar jika dibandingkan dengan

jenis rumput laut lainnya.Gracilaria sp. merupakan spesies rumput laut

yang memiliki toleransi yang besar terhadap ahan kondisi lingkungan

sekitarnya sehingga lebih mudah untuk dibudidayakan. Spesies ini biasanya
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dapat ditemukan di daerah intertidal dan subtidal yang dangkal, menempel

pada batuan maupun mengambang di permukaan air. Gracilaria sp. adalah

tipe spesies eurihalin, memiliki toleransi yang besar terhadap perubahan

salinitas dari 10 hingga 40 ppt dengan salinitas optimum 25-33 ppt.Gracilaria

sp. juga bisa bertahan pada perairan dengan pH 6-9 dengan suhu optimal 20-

28° C.

Sejak berabat-abad yang lalu, rumput laut atau alga telah dimanfaatkan

penduduk pesisir Indonesia sebagai bahan pangan dan obat-obatan. Saat ini,

pemanfaatan rumput laut telah mengalami kemajuan yang pesat. Selain

digunakan untuk pengobatan langsung, olahan rumput laut kini juga dapat

dijadikan agar-agar, algin, karaginan, dan furselaran yang merupakan bahan

baku penting dalam industri makanan, farmasi, kosmetik, dan lain-lain

(Ghufran 2010).

Pada industri makan, olahan rumput laut digunakan untuk pembuatan

roti, sup, es krim, serbat, keju, puding, selai, susu, dan lain-lain. Pada

industri farmasi, olahan rumput laut digunakan sebagai obat peluntur,

pembungkus kapsul obat biotik, vitamin, dan lain-lain. Pada industri kosmetik,

olahan rumput laut digunakan dalam produksi salep, krim, lotion, lipstik, dan

sabun. Disamping itu lahan rumput laut juga digunakan oleh industri tekstil,

industri kulit dan industri lainnya untuk pembuatan plat film, semir sepatu,

kertas, serta bantalan pengalengan ikan dan daging (Ghufran, 2010).

B. Pernyataan Masalah

Pernyataan masalah yang diajukan dan dapat diidentifikasi

permasalahannya sebagai berikut.

1. Bagaimana kondisi rumput laut di Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan,

dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan?

2. Bagaimana kriteria parameter kesesuaian rumput laut di Kabupaten

Pangkajene Kepulauan?
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C. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengetahui tingkat kesesuaian

lahan dan perairan laut berdasarkan kondisi fisik dan untuk mengetahui luasan

area lokasi budidaya rumput laut di Kabupaten Pangkajene Kepulauan serta

menyusunnya dalam data base berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG).

D. Manfaat

Manfaat dari kegiatan ini yaitu Sebagai bahan untuk pengembangan

usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Pangkajene Kepulauan bagi

pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan agar usaha budidaya rumput

laut dapat dirasakan bagi para petani rumput laut di Kabupaten Pangkajene

Kepulauan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ruang lingkup materi

yang menguraikan hal-hal yang menjadi pokok-pokok pembahasan penelitian,

dan ruang lingkup wilayah yang mendeskripsikan wilayah studi dalam

penelitian ini.

1. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup studi secara substansial pada penelitian ini adalah

pada pengembangan usaha budidaya rumput laut di Kabupaten

Pangkajene Kepulauan. Penilaian kesesuaian ditinjau dari berbagai aspek

yang berbeda pada tiap jenis kriteria kesesuaian perairan budidaya rumput

laut.

2. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam studi ini adalah kecamatan-kecamatan

yang berada di pesisir Kabupaten Pangkajene Kepulauan sebagai tempat

pembudidayaan rumput laut. Kecamatan – kecamatan tersebutyakni

Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Mandalle,

Kecamatan Ma’rang, dan Kecamatan Pangkajene.
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F. Keluaran

Keluaran dari penelitian ini berupa Laporan mengenai kesesuaian lahan

budidaya rumput laut, uraian yang menjalaskan setiap kriteria parameter

kesesuaian perairan budidaya rumput laut. Setiap uraian dapat dimasukkan

sebagai data spasial dengan bantuan aplikasi Sistem Informasi Geografis

(SIG).
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A. Kajian Literatur
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Morfologi dan Taksonomi Rumput Laut

Rumput laut (Seaweed) secara biologi termasuk salah satu anggota

alga yang terdiri dari satu atau banyak sel, berbentuk koloni, hidupnya

bersifat bentik di daerah perairan dangkal, berpasir, berkarang atau

berpasir, daerah pasut, jernih dan biasanya menempel pada karang mati,

potongan kerang dan substrat yang keras lainnya baik terbentuk secara

alamiah maupun buatan.

Dari segi morfologi rumput laut tidak memperlihatkan adanya

perbedaan antara akar, batang dan daun. Secara keseluruhan tumbuhan ini

mempunyai bentuk yang mirip, walaupun sebenarnya berbeda. Bentuk -

bentuk tersebut hanyalah thallus belaka (Aslan, 1998).

Dawes (1981), menjelaskan sistematika klasifikasi Eucheuma

cattonii adalah sebagai berikut :

Divisio : Thallophyta

Filum : Rhodophyta

Kelas : Rhodophyceae

Ordo : Gigarnitales

Famili : Solieriaceae

Genus :Eucheuma

Spesies :Eucheuma cattonii

Alga laut termasuk dalam kelompok tumbuhan yang dikenal sebagai

ganggang laut. Alga laut berbeda dengan tanaman tingkat tinggi. Struktur

alga laut secara keseluruhan merupakan batang yang disebutthallus, tidak

memiliki akar sejati, batang dan daun seperti pada tanaman tingkat tinggi.

Bentuk akar alga laut disebutholdfast, yang berfungsi sebagai alat untuk

melekat pada dasar perairan. Bagian yang menyerupai daun pada alga laut

tertentu sepertiSargassumsp. disebut denganblade. Fungsi utamablade
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adalah menyediakan permukaan yang luas untuk penyerapan sinar

matahari dalam proses fotosintesis (Chapman 1970).

Struktur anatomi thallus tiap jenis rumput laut berbeda-beda,

misalnya pada genus yang sama antaraEucheuma cattoniidanEucheuma

spinosum, potonganthallus yang melintang mempunyai susunan sel yang

berbeda. Perbedaan ini membantu dalam pengenalan berbagai jenis rumput

laut baik dalam mengidentifikasi jenis genus, maupun famili (Aslan,

1998).

Ciri-ciri dari Eucheuma cattoniiadalah mempunyaithallus kasar,

agak pipih dan bercabang tidak teratur, yaitu bercabang dua atau tiga,

ujung-ujung percabangan ada yang runcing dan tumpul dengan permukaan

bergerigi, agak kasar dan berbintik-bintik. Adapun warna dari rumput laut

ini biasanya kuning kecoklatan hingga merah ungu (Afrianto dan

Liviawati, 1993). Menurut kebiasaan dalam perdagangan,Eucheumasp

yang menghasilkan fraksi karaginan jenis iota-karaginan disebutcattonii,

istilah tersebut menjadi rancu dengan penamaan ilmiah (binomial).

Terdapat 3 jenisEucheumasp. yang bernilai penting oleh Norris

(1985) in Doty (1985) adapun perbedaannya dijelaskan seperti pada tabel

berikut.

Tabel 2.1. Perbedaan ketiga jenisEucheumabernilai ekonomis

Nama umum dan

spesies

Ciri Morfologi Karaginan dan

kadar sulfatPercabangan Aksis

spinosumE.

denticulatum

Melingkar atau pada

interval yang dapat

diperkirakan

Silindris, tegak

dengan inti

rhizoid

Iota sulfat 30%

atau lebih

cattoniiE.

alvarezii

Tidak teratur Silindris, tegak

tanpa inti rhizoid

Kappa sulfat 28%

atau kurang

gelatinaeE.

gelatinae

Bilateral atau dorsi-

ventral

Pipih, tegak

dengan inti

rhizoid

Gamma, Beta,

kappa sulfat 20%

Sumber : Doty (1985)
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Gambar 2.1. Eucheuma cattonii

Distribusi Eucheumasp. menurut Chapman dan Chapman (1980)in

Eidman (1991) meliputi laut Karibia (Florida, Antigua dan Barbados),

Teluk California, pasifik tengah, Kepulauan Hawai dan Indonesia (Benoa,

Bali dan Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara).

2. Reproduksi Rumput Laut

Reproduksi rumput laut umumnya dilakukan melalui tiga cara yaitu

secara vegetatif (seksual dengan gamet), generatif (aseksual dengan

spora)dan pembelahan sel. Secara generatif terjadi dengan adanya

peleburan antara gamet-gamet yang berbeda yaitu antara spermatozoid

yang dihasilkan dalam antheridia dengan sel telur atau ovum yang

dihasilkan dalam oogenium. Reproduksi secara fragmentasi terjadi pada

alga uniseluler yaitu dengan cara pembelahan sel sedangkan pada alga

multiseluler, thallus akan patah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil

kemudian tiap bagian tersebut akan tumbuh menjadi individu baru.

Reproduksi secara vegetatif yaitu mula-mula tanaman tetrasporofit

yang hidup bebas (diploid) sel-selnya menjalani proses meiosis.

Tetraspora kemudian dilepaskan dan berkembang menjadi gametofit

jantan dan betina yang haploid. Gametofit jantan yang telah dewasa

menghasilkan sel-sel spermatangial yang nantinya menjadi sel
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spermatangia, sedangkan gametofit betina menghasilkan sel khusus yang

disebut karpogonia yang dihasilkan dari cabang-cabang karpogonial.

Proses fertilisasi terjadi setelah spermatium mencapai trikogin dan

karpogonium, meleburkan intinya dan bersatu dengan inti telur. Zygot

yang dihasilkan mengalami pembelahan menjadi sel-sel yang bersifat

diploid. Kelompok sel yang diploid tersebut dinamakan karposporofit.

Karposporofit dapat dianggap sebagai gametofit betina karena mengambil

makanan darinya.

Inti-inti diploid tersebut dapat terbawa ke sel-sel lain dalam

gametofit betina melalu filamencoblast. Akibatnya dalam satu kali

fertilisasi dapat terbentuk karposporofit diploid yang akan tumbuh menjadi

tetrasporofit ( Dawes, 1981in Iksan, 2005).

Menurut Kadi dan Atmadja (1988) menyatakan bahwa berbagai

faktor-faktor lingkungan sangat berpengaruh dalam proses reproduksi

rumput laut seperti suhu, salinitas, cahaya, gerakan air (arus) dan unsur

hara (nitrat dan fosfat).

3. Habitat rumput laut

Menurut Dawson (1966) menyatakan bahwa pantai yang berterumbu

karang merupakan tempat hidup yang baik bagi sejumlah besar spesies

rumput laut dan hanya sedikit yang dapat hidup di pantai berpasir.

Sedangkan substrat yang paling umum tempat hidup rumput laut adalah

kapur atau bentuk lain dari kalsium karbonat dimana bahan ini memiliki

tingkat kesuburan yang tinggi, mudah tererosi dan warna yang jelas

sehingga sinar matahari terpantul.

Mubarak dan Wahyuni (1981) juga mengatakan bahwa tipe substrat

yang paling baik bagi pertumbuhan rumput laut adalah campuran pasir

karang dan potongan atau pecahan karang, karena perairan dengan substrat

demikian biasanya dilalui oleh arus yang sesuai bagi pertumbuhan rumput

laut.
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Eucheumasp. kebanyakan terdapat di daerah (intertidal) atau pada

daerah yang selalu terendam oleh air (subtidal) dengan melekat pada

substrat dasar perairan yang berupa batu karang mati, batu karang hidup,

batu gamping atau cangkang molusca. UmumnyaEucheumasp. tumbuh

dengan baik dengan daerah pantai terumbu karena persyaratan untuk

pertumbuhan banyak terpenuhi seperti kedalaman, pencahayaan, substrat

dan pergerakan air (Kadi dan Atmadja, 1988). Doty (1985) menyebutkan

bahwa jenisEucheumasp. menyukai perairan terumbu karang karena

jernih dan kaya akan cahaya.

4. Budidaya Rumput Laut

a. Pengadaan bibit dan pemeliharaan

Bibit rumput laut yang baik untuk dibudidayakan adalah

monospesies, muda, bersih, dan segar. Selanjutnya pengumpulan,

pengangkutan dan penyimpanan bibit harus dilakukan dalam keadaan

lembab serta terhindar dari panas, minyak, air tawar dan bahan kimia

lain (Kolang et al., 1996). Kualitas dan kuantitas produksi budidaya

rumput laut sangat ditentukan oleh bibit rumput lautnya, maka

kegiatan penyediaan bibit harus direncanakan dan memperhatikan

sumber perolehan.

Syahputra (2005) menyatakan bahwa pemilihan bibit dalam

budidaya rumput laut merupakan hal yang sangat penting. Hal-hal

yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1) Bibit yang berupa stek dipilih dari tanaman yang segar, dapat

diambil dari tanaman yang tumbuh secara alami ataupun dari

tanaman bekas budidaya. Selain itu, bibit harus baru dan masih

muda.

2) Bibit unggul memiliki ciri bercabang banyak.

3) Bibit sebaiknya dikumpulkan dari perairan pantai sekitar lokasi

usaha budidaya dalam jumlah yang sesuai dengan luas area

budidaya.
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4) Pengangkutan bibit harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat,

dimana bibit harus tetap dalam keadaan basah ataupun terendam

air.

5) Sebelum ditanam, bibit dikumpulkan pada tempat tertentu, seperti

dikeranjang atau jaring yang bermata kecil.

Sewaktu disimpan harus diperhatikan dengan seksama, hindari

terkena bahan bakar minyak, kehujanan, dan kekeringan. Menurut

Kadi dan Atmadja (1988), persyaratan lingkungan yang harus

dipenuhi bagi budidayaEucheumasp yaitu bersubstrat pasir, dasar

perairan terdiri dari campuran karang mati dan karang kasar,

terlindung dari ombak yang terlalu kuat dan umumnya di daerah

terumbu karang; tempat dan lingkungan perairan tidak mengalami

pencemaran; kedalaman air pada waktu surut terendah 10-30 cm;

perairan dilalui arus tetap dari laut lepas sepanjang tahun; kecepatan

arus 20-40 m/detik; jauh dari mulut sungai; perairan tidak

mengandung lumpur dan airnya jernih; suhu air laut sekitar 27-300C

dan salinitas sekitar 20-37 ppt.

Aslan (1998) menyatakan untuk keberhasilan budidayaEucheuma

sp. perlu diperhatikan kesehatan dari bibit tersebut dengan ciri-ciri bila

dipegang terasa elastis, bercabang yang banyak dengan ujungnya

berwarna kuning kemerah-merahan dan mempunyai batang yang

tebal. Dijelaskan lagi oleh Sulistijo (2002) bahwa rumput yang baik

adalah bercabang banyak dan rimbun, tidak terdapat penyakit bercak

putih dan mulus tanpa ada cacat terkelupas. Bibit rumput laut yang

terpilih tidak lebih dari 24 jam penyimpanan ditempat kering dan

harus terlindung dari sinar matahari juga pencemaran (terutama

minyak), tidak boleh direndam air laut dalam wadah, penyimpanan

yang baik adalah di laut dalam jaring agar sirkulasi air terjaga

sementara. Bibit yang diperoleh adalah bagian ujung tanaman (muda)

umumnya memberikan pertumbuhan yang baik dan hasil panen
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mengandung karaginan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bibit

dari sisa hasil panen atau tanaman tua (Indriani dan Sumiarsih, 1999).

Saat yang baik untuk penebaran maupun penanaman bibit adalah

pada saat cuaca teduh (tidak mendung) dan yang paling baik adalah

pagi hari atau sore hari menjelang malam (Aslan, 1998). Tahap

pemeliharaan dilakukan seminggu setelah penanaman, bibit yang

ditanam harus diperiksa dan dipelihara dengan baik melalui

pengawasan yang teratur dan kontinyu. Bila kondisi perairan kurang

baik, seperti ombak yang keras, angin serta suasana perairan yang

dipengaruhi musim hujan atau kemarau, maka perlu pengawasan 2-3

hari sekali, sedangkan hal lain yang penting diperhatikan adalah

menghadapi serangan predator dan penyakit (Aslan, 1998).

b. Jarak tanam

Menurut Anwar dan Abdul (1999)in Iksan (2005) menyatakan

bahwa jarak tanam yang menggunakan rakit apung yaitu dengan jarak

30 cm menunjukkan pertumbuhan harian yang paling tinggi sebesar

3,59% perhari. Pertumbuhan rumput laut juga dipengaruhi oleh jarak

bibit yang diikat pada tali (Winarno, 1996).

Afrianto dan Liviawati (1993) menyarankan jarak tanam antara

bibit tidak kurang dari 20 cm. Selanjutnya Kolanget al., (1996) dan

Ngang dan Wantasen (1998), menyatakan jarak tanam yang

memberikan pertumbuhan yang baik adalah 20-50 cm. Jarak tanam 20

cm menurut Indriani dan Sumiarsih (1999), untuk metode rakit,

sedangkan untuk metode lepas dasar bibit diikat pada jarak 30 cm.

c. Metode budidaya

Dalam penerapan metode budidaya, perlu diperhatikan sifat

biologi dan reproduksi dari jenis rumput laut yang dibudidayakan

yakni vegetatif dan generatif. Selain itu, metode budidaya yang akan
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diterapkan harus mempertimbangkan kondisi perairan yang dipakai

sebagai lokasi budidaya (Syahputra, 2005).

Pemilihan lokasi untuk budidaya rumput laut dibagi menjadi 3

metode sesuai dengan teknologi budidaya, yaitu metode rakit apung,

lepas dasar dan metode dasar. Dasar ketiga metode tersebut yang sudah

direkomendasikan oleh Direktorat Jenderal Perikanan (1997) adalah

metode rakit dan metode lepas dasar. Selanjutnya dikatakan pula

bahwa metode budidaya rumput laut jenisEucheumasp. yang sudah

memasyarakat di Indonesia adalah metode lepas dasar dan metode

rakit apung.

Teknik penanaman rumput laut umumnya menggunakan sistem

dasar, lepas dasar dan apung. Sistem dasar dilakukan dengan langsung

menebarkan bibit di dasar perairan dan dibiarkan tumbuh secara alami.

Sistem lepas dasar dengan cara mengikat bibit dengan rafia pada tali

plastik yang direntangkan beberapa cm di atas dasar perairan dengan

patok kayu atau bambu. Letak tanaman diusahakan selalu terendam

dalam air. Pada sistem apung, biasanya digunakan rakit bambu yang

direntangi tali dan bibit diikat pada tali tersebut. Letak rakit dari

permukaan air diatur dengan pemberat sehingga rumput laut tidak

muncul dari permukaan air pada saat tanaman menjadi besar. Diantara

ketiga teknik penanaman tersebut, yang banyak dilakukan oleh sistem

lepas dasar dan apung, dengan bobot bibit awal sekitar 50-100 gr (Kadi

dan Atmadja, 1988).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh LIPI terhadap budidaya

rumput laut dengan menggunakan rakit apung di Pulau Pari Kepulauan

Seribu dan Samaringan di Sulawesi Tengah menunjukan bahwa sistem

apung yang dekat dengan permukaan air menghasilkan laju

pertumbuhan yang lebih baik bila dibandingkan dengan sistem lepas

dasar.

Untuk memperoleh rumput laut yang bermutu baik, maka perlu

diperhatikan umur panen. Umur panen tergantung pada jenis tanaman
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dan metode budidaya rumput laut. Aslan (1998) menyatakan bahwa

pemanenan dilakukan bila rumput laut telah mencapai berat tertentu

yakni sekitar empat kali berat awal dalam waktu pemeliharaan 1,5-4

bulan dan menurut Kolanget al., (1996) umur panen jenisEucheuma

sp. adalah 1,5-2 bulan. Tetapi menurut Indriani dan Sumiarsih (1999),

tanaman sudah dapat dipanen mencapai 6-8 minggu tetapi umumnya

panen dilakukan pada usia satu bulan. Sedangkan Mukti (1987) panen

dapat dilakukan setelah pemeliharaan selama 6 minggu yaitu saat

tanaman dianggap cukup matang dengan kandungan polisakarida

maksimum dan pemanenan dapat dilakukan secara keseluruhan.

Produksi rumput laut untuk jenisEucheuma cattoniidengan

metode apung dapat mencapai sekitar 500-600 gr atau dengan tingkat

pertumbuhan perhari 2-3%. Pada metode apung dengan 8 kali tanam

dalam setahun dapat diproduksi kurang lebih 144 ton rumput laut

basah atau kira-kira 11 ton rumput laut kering atau dengan

perbandingan 7 : 5 : 1 (Afrianto dan Liviawati, 1993). Selanjutnya

menurut Indriani dan Sumarsih (1999) perbandingan antara berat basah

dengan berat kering apabila dipanen pada usia dua bulan adalah 6 : 1

dan jika dipanen pada usia 1 bulan perbandingannya 8 : 1.

Usaha budidaya terhadap beberapa jenis rumput laut telah

berhasil dikembangkan di beberapa negara. Di Indonesia baru jenis

Eucheumasp danGracillaria sp saja yang dibudidayakan. Percobaan

budidaya rumput laut di Indonesia pertama kali dilakukan oleh

Soerjodinoto (1968) dari LON-LIPI terhadap rumput laut jenis

Eucheumasp di perairan gugusan pulau Pari Kepulauan Seribu (Pulau

Tikus) dengan menggunakan rakit dan substrat batu karang. Kemudian

sejak tahun 1974 LON-LIPI melanjutkan percobaan budidaya rumput

laut jenis Eucheumasp. di Pulau Pari dengan mengikat bibit rumput

laut pada tali nilon di kerangka rakit bambu dan kerangka lepas dasar

seperti yang telah dilakukan di Filipina (Sulistijo, 2002).
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Kajian kriteria lokasi budidaya rumput laut dari segi kondisi tata

letak dan kualitas perairan sangat berperan dalam pencapaian hasil

usaha budidaya rumput laut. Indriani dan Sumiarsih (1999)

menyatakan untuk memperoleh hasil yang memuaskan dari budidaya

rumput laut hendaknya dipilih lokasi yang sesuai dengan ekobiologi

(persyaratan tumbuh) rumput laut sebagai berikut, (1) lokasi budidaya

harus bebas dari pengaruh angin topan, (2) tidak mengalami fluktuasi

salinitas yang besar, (3) mengandung unsur hara untuk pertumbuhan,

(4) perairan harus bebas dari predator dan pencemaran industri maupun

rumah tangga dan (5) lokasi harus mudah dijangkau.

Secara rinci Atmadjaet al., (1996) mengadakan klasifikasi

penilaian lokasi untuk budidaya hayati rumput lautEucheuma cattonii

dengan kriteria baik dan cukup baik (Tabel 2.2).

Tabel 2.2 Klasifikasi kriteria lokasi budidaya rumput lautEucheuma cattonii

Parameter Kriteria baik Kriteria cukup baik

Keterlindungan Terlindung Agak terlindung

Arus (gerakan air) 20-30 cm/detik 30-40 cm/detik

Dasar perairan Pasir berbatu Pasir berlumpur

pH 9-Jul 9-Jun

Kecerahan Lebih dari 5 meter 3-5 meter

Salinitas 32-34 permil 28-32 permil

Cemaran Tidak ada Ada sedikit

Hewan herbivora Tidak ada Ikan dan bulu babi

Kemudahan Mudah dijangkau Cukup mudah

Tenaga kerja Banyak Cukup

Sumber : Atmadja et al., (1996)

Sulistijo dan Atmadja (1996) menyatakan bahwa lokasi perairan

untuk budidaya rumput laut biasanya merupakan daerah terlindung

seperti teluk, selat maupun perairan karang. Untuk menentukan

apakah lokasi suatu perairan sesuai atau tidak sesuai untuk budidaya



16

rumput laut, terdapat beberapa kriteria umum yang harus dipenuhi.

Berikut adalah beberapa parameter lingkungan yang digunakan

sebagai acuan kesesuaian kondisi suatu perairan untuk dijadikan

lokasi budidaya rumput laut (Tabel 2.3).

Tabel 2.3. Kriteria kesesuaian perairan untuk budidaya rumput laut

No.
Faktor Tingkat Potensi Perairan

Pembatas Sangat sesuai Cukup sesuai Tidak sesuai

1
Kec. Arus

(m/det)
0,2-0,3

0,31-0,40 atau

0,100-0,019
<0,1 atau >0,4

2 Nitrat (ppm) 0,9-3,0
0,1-<0,9 atau

3,0-3,5
<0,1 atau >3,5

3 Phosfat (ppm) 0,02-1,00
0,01-<0,02 atau

<1,0-2,0
<0.01 atau >2,00

4 Kecerahan (m) >0,60 0,30-0,59 <0,30

5 pasang surut (m) 1-3
0,5-1,0 atau 3,0-

3,5
<0,5 atau >3,5

6 Salinitas (0/00) 28-32 25-27 atau 33-35 <25 atau >35

7 Suhu 28-30 27-27 atau 30-31 <26 atau >33

Sumber : Sulistijo dan Atmadja (1996)

d. Persyaratan Lokasi Budidaya

Pemilihan lokasi sangat menentukan keberhasilan usaha budidaya

rumput laut. Hal ini disebabkan karena produksi dan kualitas rumput

laut dipengaruhi oleh faktor-faktor ekologis yang meliputi kondisi

substrat perairan, kualitas air, iklim, dan geografis dasar perairan,

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah kemudahan, risiko,

serta konflik kepentingan dengan sektor lain misalnya pariwisata,

perhubungan, dan taman laut nasional (Anggadireja, 2006).

Persyaratan lokasi budidaya rumput tersebut diperkuat oleh pendapat
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Indriani dan Sudarman (2000) yang menyatakan beberapa syarat

umum yang harus dipenuhi dalam penentuan lokasi sebagai berikut:

1) Lokasi budidaya rumput laut harus bebas dari pengaruh angin

topan.

2) Lokasi sebaiknya tidak mengalami fluktuasi salinitas yang besar.

3) Lokasi budidaya yang dipilih harus mengandung makanan untuk

tumbuhnya rumput laut.

4) Perairan harus bebas dari pencemaran industri dan rumah tangga.

5) Lokasi perairan harus berkondisi mudah menerapkan metode

budidaya

6) Lokasi budidaya harus mudah dijangkau sehingga biaya

transportasi tidak terlalu besar.

7) Lokasi budidaya harus dekat dengan sumber tenaga kerja.

Indriani dan Sudarman (2000) menyatakan bahwa dalam

pembudidayaan rumput laut jenisEucheuma cottonii atau

Kappaphycus alvareziidiperlukan beberapa persyaratan khusus dalam

memilih lokasi yaitu:

1) Letak budidaya sebaiknya jauh dari pengaruh daratan. Lokasi

yang langsung menghadap laut lepas sebaiknya terdapat karang

penghalang yang berfungsi melindungi tanaman dari kerusakan

akibat ombak yang kuat, juga akan menyebabkan keruhnya

perairan lokasi budidaya sehingga mengganggu proses

fotosintesis.

2) Untuk memberikan kemungkinan terjadinya aerasi, pergerakan air

pada lokasi budidaya harus cukup. Hal ini bertujuan agar rumput

laut yang ditanam memperoleh pasokan makanan secara tetap,

serta terhindar dari akumulasi debu dan tanaman penempel.

3) Lokasi yang dipilih sebaiknya pada waktu surut masih digenangi

air sedalam 30 - 60 cm. Ada dua keuntungan dari genangan air

tersebut yaitu penyerapan makanan dapat berlangsung terus
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menerus, dan tanaman dapat terhindar dari kerusakan akibat

terkena sinar matahari langsung.

4) Perairan yang dipilih sebaiknya ditumbuhi komunitas yang terdiri

dari berbagai jenis makro algae. Bila perairan tersebut telah

ditumbuhi rumput laut alamiah, maka daerah tersebut cocok

untuk pertumbuhannya.

5. Pertumbuhan Rumput Laut dan Kadar Karaginan

a. Pertumbuhan Rumput Laut

Pertumbuhan didefinisikan sebagai perubahan ukuran suatu

organisme yang dapat berupa berat ataupun panjang dalam waktu

tertentu. Pertumbuhan rumput lautEucheuma cattonii sangat

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

Faktor internal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan rumput laut

antara lain jenis, galur, bagianthallus dan umur. Sedangkan faktor

eksternal yang berpengaruh antara lain keadaan lingkungan fisik dan

kimiawi perairan. Namun demikian selain faktor-faktor tersebut, ada

faktor lain yaitu faktor pengelolaan yang dilakukan oleh manusia.

Faktor pengelolaan oleh manusia dalam kegiatan rumput laut kadang

merupakan faktor utama yang harus diperhatikan seperti substrat

perairan dan juga jarak tanam bibit dalam satu rakit apung.

Pertumbuhan juga merupakan salah satu aspek biologi yang harus

diperhatikan. Menurut Pusat Penelitian Kegiatan Perikanan (1990)in

Iksan (2005) laju pertumbuhan bobot rumput laut yang dianggap

cukup menguntungkan adalah di atas 3% pertambahan berat perhari.

Menurut Supit (1989) mengemukakan bahwa laju pertumbuhan

Eucheuma cattoniiyang ditanam di Goba Labangan Pasir Pulau Pari

bahwa laju pertumbuhan rumput laut yang baik adalah diatas 3 %.

Ukuran bibit rumput laut yang ditanam sangat berpengaruh terhadap

laju pertumbuhan dan bibitthallus yang berada bagian ujung akan
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memberikan laju pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan dengan bibit

thallusdari bagian pangkal.

Selanjutnya Soegiartoet al., (1978) menyatakan bahwa laju

pertumbuhan rumput laut adalah berkisar antar 2-3 % perhari. Pada

percobaan penanaman dengan menggunakan rak terapung dengan tiga

lapisan, tampak bahwa tanaman yang lebih dekat dengan permukaan

(30 cm) tumbuh lebih baik dari lapisan kedalaman dibawahnya.

Rumput laut yang memiliki syarat-syarat lingkungan tertentu agar

dapat hidup dan tumbuh dengan baik. Semakin sesuai kondisi

lingkungan perairan dengan areal yang akan dibudidayakan, akan

semakin baik pertumbuhannya.

b. Kadar Karaginan

Kadar karaginan standar untuk perdagangan internasional adalah

40%, jadi pemanenan sebaiknya dilakukan setelah berumur 1,5 bulan.

Kadar karaginan dalam setiap spesiesEucheumasp. berkisar antara

54-73% tergantung pada jenis dan lokasinya, dimana Indonesia

berkisar antara 61,5-67,5% (Doty, 1986in Puspita, 1991). Kualitas

rumput laut yang terbaik dari kadar karaginan diperoleh dengan bibit

dari asal ujungthallus dengan bobot awal 125 gr menjadi 1.012,5 gr

(50,09% karaginan), 50,0 gr menjadi 577,5 gr (42,48% karaginan)

yang dipanen pada minggu ke-4 atau pada usia tanam 4 minggu.

Hubungan pertumbuhan dengan kadar karaginan berpola kuadratik,

dimana semakin tinggi pertumbuhan bobot maka semakin tinggi kadar

karaginan sampai batas tertentu (minggu ke-4), kemudian menurun

seiring dengan kenaikan pertumbuhan (Iksan, 2005).

Sulistijo dan Atmadja (1996) melaporkan bahwa pertumbuhan

rumput laut berkorelasi dengan kandungan karaginanya, dimana saat

pertumbuhan tinggi kandungan karaginan menurun. Hal ini disebabkan

karenaEucheumasp. mempunyai 2 fase siklus kehidupan yaitu fase

vegetatif dan generatif. Pada fase vegetatif, energi didistribusikan
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untuk pertumbuhan dan pembentukan karaginan. Kemudian

dilanjutkan dengan fase generatif dimana energi untuk pembuatan

karaginan direduksi untuk proses generatif sehingga kandungannya

menurun sedangkan pertumbuhan tetap berjalan sampai mencapai titik

maksimal.

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Rumput Laut

a. Suhu

Suhu perairan merupakan salah satu faktor yang sangat penting

dalam mempelajari gejala-gejala fisika air laut dan perairan yangdapat

mempengaruhi kehidupan hewan dan tumbuhan pada perairan tersebut.

Suhu perairan mempengaruhi laju fotosintesis. Nilai suhu perairan

yang optimal untuk laju fotosintesis berbeda pada setiap jenis. Secara

prinsip suhu yang tinggi dapat menyababkan protein mengalami

denaturasi, serta dapat merusak enzim dan membran sel yang bersifat

labil terhadap suhu yang tinggi. Pada suhu yang rendah, protein dan

lemak membran dapat mengalami kerusakan sebagai akibat

terbentuknya kristal di dalam sel.

Menurut Mubarak dan Wahyuni (1981) temperatur merupakan

faktor sekunder bagi kehidupan rumput laut dan fluktuasi yang tinggi

akan dapat terhindar dengan adanyawater mixing. Crebs (1972)in

Apriyana (2006), menyatakan bahwa rumput laut akan dapat tumbuh

dengan subur pada daerah yang sesuai dengan temperatur di laut.

Tiap-tiap spesies dari alga laut membutuhkan suhu yang berbeda

untuk pertumbuhannya. Oleh karena itu terdapat sedikit perbedaan

jenis alga laut yang tumbuh didaerah tropis, daerah subtropis maupun

di daerah dingin. Perubahan suhu yang nyata bagi alga laut dapat

menghambat pertumbuhan baik berupa perubahan morfologi maupun

fisiologinya bahkan dapat mematikannya.

Alga laut mempunyai kisaran suhu yang spesifik karena adanya

kandungan enzim pada alga laut. Alga laut akan tumbuh dengan subur
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pada daerah yang sesuai dengan suhu pertumbuhannya. Daweset al.

(1974), menyatakan bahwaEucheuma isoforme, Eucheuma sp,

gelidium masing-masing mencapai nilai optimum pada suhu 210C,

240C dan 21-270C yang berada pada kondisi intensitas cahaya yang

sama. Selanjutnya dikatakan pada kondisi intensitas cahaya yang

berbeda, laju fotosintesis dipengaruhi juga oleh suhu perairan.

Menurut Sulistijo dan Atmadja (1996) kisaran suhu perairan yang

baik untuk rumput lautEucheumasp. adalah 27-300C, sedangkan

menurut Zatnika (1987)in Supit (1989) adalah sebesar 24-300C. Bird

and McLanchian (1986)in Supit (1989), Soegiarto (1984)in Eidman

(1991) mengatakan bahwa kisaran suhu yang baik untuk pertumbuhan

Eucheuma cattoniiadalah 24-310C.

b. Salinitas

Salinitas adalah jumlah (gram) zat-zat yang larut dalam kilogram

air laut dimana dianggap semua karbonat-karbonat telah diubah

menjadi oksida, brom, dan ion diganti oleh clor dan semua bahan-

bahan organik telah dioksidasi secara sempurna. Salinitas perairan

untuk organisme laut merupakan faktor lingkungan yang penting.

Setiap organisme laut memiliki toleransi yang berbeda terhadap

salinitas untuk kelangsungan hidupnya. Beveridre (1987)in Iksan

(2005) menyatakan salinitas berhubungan erat dengan tekanan osmotik

yang mempengaruhi keseimbangan tubuh organisme akuatik.

Dinyatakan pula bahwa semakin tinggi kadar garam (salinitas) maka

makin besar pula tekanan osmotik pada air. Selain itu salinitas juga

berhubungan dengan proses osmoregulasi dalam tubuh organisme.

Di dalam rumput lautEucheumasp. tumbuh berkembang dengan

baik pada salinitas yang tinggi. Penurunan salinitas akibat masuknya

air tawar dari sungai dapat menyebabkan pertumbuhan rumput laut

Eucheumasp menurun. Menurut Dawes (1981), kisaran salinitas yang

baik bagi pertumbuhanEucheumasp adalah 30-35 ppt. Menurut
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Zatnika dan Angkasa (1994) menyatakan bahwa salinitas perairan

untuk budidaya rumput laut jenisEucheumasp, berkisar antar 28-34

ppt . Sedangkan menurut Soegiartoet al., (1978), kisaran salinitas

yang baik untukEucheumasp adalah 32-35 ppt.

Apabila salinitas berada dibawah 30 ppt maka akan merusak

rumput laut yang ditandai dengan timbulnya warna putih diujung-

ujung tanaman (Collina, 1976in Iksan, 2005).

c. Cahaya matahari

Cahaya matahari dibutuhkan oleh alga laut untuk proses

fotosintesis dimana hasilnya adalah fiksasi CO2. Selain itu ultraviolet

juga dibutuhkan untuk pertumbuhan dirinya. Kemampuan cahaya

menembus perairan akan berkurang dengan bertambahnya dengan

kedalaman. Zona ini disebut zonaphotic. Perubahan pada intensitas

dan kualitas cahaya yang menembus perairan dengan bertambahnya

kedalaman menggambarkan kemampuan alga laut untuk tumbuh.

Eucheumasp. termasuk dalam golonganRhodophyceaeyang dapat

hidup pada perairan yang lebih dalam dari golonganChlorophyceae

maupunPhaeophyceae(Dawes, 1981).

Kecerahan perairan menentukan jumlah intensitas sinar matahari

atau cahaya yang masuk ke dalam perairan sangat ditentukan oleh

warna perairan, kandungan bahan-bahan organik maupun anorganik

tersuspensi di perairan, kepadatan plankton, jasad renik dan detritus.

Kekeruhan merupakan faktor pembatas bagi proses fotosintesis dan

produksi primer perairan karena mempengaruhi penetrasi cahaya

matahari. Disamping itu, kekeruhan merupakan gambaran sifat optik

dari suatu air yang ditentukan berdasarkan banyaknya sinar (cahaya)

yang dipancarkan dan diserap oleh partikel-partikel yang ada dalam air

(Boyd, 1988 in Apriyana 2006). Menurut Soemarwono (1984)in

Masrawati (1999) menyatakan bahwa salah satu penyebab kekeruhan

adalah adanya zat-zat organik yang terurai, jasad-jasad renik, lumpur
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dan tanah liat atau zat-zat koloid yaitu zat-zat terapung yang mudah

mengendap.

Mutu dan kualitas cahaya berpengaruh terhadap produksi spora

dan pertumbuhannya. Intensitas cahaya yang tinggi merangsang

persporaanPorphyra tetapi menghambat persporaan dalamEucheuma

sp. Kebutuhan cahaya pada alga laut merah lebih rendah dibandingkan

dengan alga cokelat. Misalnya persporaanGracillaria verrucosa

berkembang baik pada intensitas cahaya 400 lux, sedangkan

Ectocarpus pada intensitas cahaya antara 6.500-7.500 lux (Aslan,

1998).

d. Pergerakan air

Pergerakan air adalah faktor ekologi utama yang mengontrol

kondisi komunitas alga laut. Arus dan gelombang memiliki pengaruh

yang besar terhadap aerasi, transportasi nutrien dan pengadukan air.

Pengadukan air berperan untuk menghindari fluktuasi suhu yang besar

(Trono and Fortes, 1988). Peranan lain dari arus adalah

menghindarkan akumulasisilt dan epifit yang melekat padathallus

yang dapat menghalangi pertumbuhan alga laut. Soegiartoin Sinaga

(1999) mengemukakan bahwa semakin kuat arus suatu perairan maka

pertumbuhan alga laut akan semakin cepat karena difusi nutrien ke

dalam selthallussemakin banyak, sehingga metabolisme dipercepat.

Arus merupakan faktor yang harus diutamakan dalam pemilihan

lokasi, karena biasanya arus akan mempengaruhi sedimentasi dalam

perairan yang pada akhirnya akan mempengaruhi cahaya (Doty, 1973).

Menurut Sidjabat (1973) proses pertukaran oksigen antara udara yang

terjadi pada saat turbelensi karena adanya arus. Adanya ketersediaan

oksigen yang cukup dalam perairan, maka respirasi rumput laut dapat

berlangsung pada malam hari, sehingga pertumbuhan akan

berlangsung secara optimal.
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Pergerakan massa air yang cukup kuat mampu menjaga rumput

laut bersih dari sedimen sehingga semua bagianthallusdapat berfungsi

untuk melakukan fotosintesis. Semakin cepat arus, maka semakin

banyak nutrien inorganik yang terbawa air dan dapat diserap oleh

tumbuhan melalui proses difusi. Pada air yang diam tumbuhan kurang

mendapatkan nutrien, sehingga mengganggu proses fotosintesis. Maka

dari itu benih rumput laut harus ditanam pada daerah dimana terdapat

arus yang kuat yaitu pada kisaran 20-40 cm/detik (Sulistijo dan

Atmadja, 1996).

Arus merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang dapat

disebabkan oleh tiupan angin, perbedaan densitas air laut dan rambatan

pasang surut yang bergelombang panjang dari laut terbuka (Nontji,

1993). Dawes (1981) mengatakan bahwa arus lautan disebabkan oleh

kombinasi gerakan dari angin pada permukaan laut dan perbedaan

densitas antara bagian-bagian yang berbeda dari laut tersebut.

Pergerakan gelombang dan arus kadang cukup kuat untuk melepaskan

alga laut dari dasar perairan.

Arus juga merupakan salah satu penyebab stadia reproduksi dan

persporaan alga laut. Hal ini penting terutama dalam penyebaran spora,

peletakan dan pertumbuhannya. Selanjutnya Winarno (1996)

mengatakan bahwa pergerakan air atau arus dapat memindahkan atau

menyuplai hara dari bagian perairan sekitarnya.

Alasan rumput laut biasanya tumbuh dengan baik didaerah

dengan pergerakan arus yang baik adalah jika air tidak bergerak, maka

rumput laut akan mengambil nutrien yang tersedia dalam jumlah

terbatas, jika tersedia pergerakan air yang lebih aktif, maka nutrien

yang tersedia akan lebih banyak. Arus yang lebih cepat dan ombak

yang terlalu tinggi dapat menimbulkan kerusakan tanaman, seperti

dapat patah, robek ataupun terlepas dari substratnya. Selain itu

penyebaran unsur hara akan terhambat dan air laut menjadi keruh

(Indriani dan Sumiarsih, 1999). Menurut Sulistijo dan Atmadja (1996)
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salah satu syarat untuk menentukan lokasiEucheumasp. adalah

adanya arus dengan kecepatan 0,33-0,66 m/detik. Sedangkan menurut

Ryder (2003) in Iksan (2005) pada percobaan dilagoon, dimana

kecepatan arus berkisar antara 3,6-11,6 cm/detik, laju pertumbuhanG.

parvispora mencapai kisaran 0,02-10,03% perhari. Adapun tinggi

gelombang yang baik untuk pertumbuhan alga laut yaitu tidak lebih

dari 30 cm (Apriyana, 2006).

e. Pasang surut

Naik turunnya permukaan laut secara periodik selama interval

waktu tertentu disebut pasang surut. Hal serupa juga dikatakan oleh

Bhatt (1978) bahwa pasut adalah periode naik turunnya permukaan air

laut yang merupakan hasil gaya tarik-menarik bumi dan bulan, dan

sebagian kecil disebabkan gaya tarik menarik bumi dan matahari.

Friedrich (1973) menyatakan bahwa pasang surut dapat memperbesar

atau memperkecil pergerakan arus-arus lain, fenomena seperti ini

terutama sekali muncul di perairan pantai. Secara umum dapat

dikatakan bahwa kekuatan arus pasut dipengaruhi oleh kondisi pasang

dan surut.

Menurut Nontji (1993) ada beberapa faktor yang mempengaruhi

sifat pasut diantaranya kedalaman laut, posisi kedudukan bulan dan

matahari relatif terhadap bumi serta pantai. Semua ini menimbulkan

penyimpangan dari kondisi yang ideal dan dapat menimbulkan ciri-ciri

pasut yang berbeda-beda dari suatu lokasi ke lokasi yang lainnya.

Dalam kaitannya dengan fenomena biologi dikatakan oleh Friedrich

(1973) bahwa pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap

fenomena biologi laut, seperti distribusi dan suksesi organisme.

Frekuensi pasang surut juga merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi kehidupan alga laut diwilayahintertidal. Pada pasang

semidiurnalyang memliki frekuensi yang lebih besar daripada pasang

diurnal lebih menyokong bermacam-macam populasi alga laut.
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f. Curah hujan

Handoko (1995) menyatakan bahwa pola umum curah hujan di

Indonesia antara lain dipengaruhi oleh letak geografis, secara rinci pola

umum hujan di Indonesia yaitu pantai sebelah barat setiap pulau

memperoleh jumlah hujan selalu lebih banyak daripada pantai sebelah

timur, curah hujan di Indonesia bagian barat lebih besar daripada

Indonesia bagian timur. Sebagai contoh, deretan pulau-pulau Jawa,

Bali, NTB, dan NTT yang dihubungkan oleh selat-selat sempit, jumlah

curah hujan yang terbanyak adalah Jawa Barat, curah hujan juga

bertambah sesuai dengan ketinggian tempat. Curah hujan terbanyak

umumnya berada pada ketinggian antara 600 - 900 m di atas

permukaan laut, di Sulawesi Selatan bagian timur, Sulawesi Tenggara,

Maluku Tengah, musim hujannya berbeda, yaitu bulan Mei-Juni. Pada

saat itu, daerah lain sedang mengalami musim kering.

Adapun untuk intensitas hujan dikategorikan menjadi 5 kategori

yaitu pada table berikut :

Tabel 4. Kategori intensitas curah hujan di Indonesia.

Kategori Hujan Intensitas (mm/jam)

Hujan sangat ringan <1

Hujan ringan 1-5

Hujan normal 5-10

Hujan Lebat 10-20

Hujan sangat lebat >20

Sumber : BMG, 2008

Intensitas curah hujan yang baik untuk pertumbuhan rumput laut

yaitu pada intensitas sangat ringan sampai ringan pada musim

peralihan antara musim kemarau-hujan (Sulistijo dan Atmadja, 1996).
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Menurut Handoko (1995) Sulawesi tenggara memiliki tingkat curah

hujan sedang dengan curah hujan antara 2000-3000 mm pertahun.

g. Substrat

Substrat perairan merupakan dasar perairan dimana alga laut

dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Penyebaran alga laut dan

kepadatannya di suatu perairan tergantung pada tipe substrat, musim

dan komposisi jenis. Menurut Mubarak dan Wahyuni (1981) jenis-

jenis substrat yang dapat ditumbuhi oleh alga laut adalah pasir, lumpur

dan pecahan karang. Tipe substrat yang paling baik bagi pertumbuhan

alga laut adalah campuran pasir, karang dan pecahan karang. Pada

substrat perairan yang lunak seperti pasir dan lumpur, akan banyak

dijumpai jenis-jenis alga lautHalimeda sp, Caulerpa sp, Gracillaria

sp. Sedangkan dasar perairan yang bersubstrat keras seperti karang

hidup, batu karang dan pecahan karang akan banyak di jumpai jenis-

jenis alga lautSargassumsp,Turbinaria sp,Ulvasp, danEntermorpha

sp.

Nontji (1993) menyatakan bahwa sedikitnya alga laut yang

terdapat pada perairan dengan dasar pasir atau berlumpur, disebabkan

karena terbatasnya benda keras yang cukup kokoh untuk tempat

melekatnya. Susunan kimia dari substrat tidak mempengaruhi

kehidupan alga laut, hanya sebagai tempat melekatnya alga laut pada

dasar perairan. Alga lautEucheumasp. paling baik pertumbuhannya

adalah pada dasar perairan berkarang.

h. Kedalaman

Kedalaman perairan rata-rata yang diperlukan untuk pertumbuhan

rumput laut tergantung pada jumlah intensitas cahaya matahari.

Menurut Soegianto dan Sulistijo (1985)in Syahputra (2005),

kedalaman yang ideal bagi pertumbuhan rumput laut di Kepulauan
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Seribu dengan metode dasar dalam 0,3-0,6 m pada surut terendah.

Keadaan yang demikian dapat mencegah kekeringan bagi tanaman.

i. Oksigen terlarut

Oksigen terlarut sangat penting karena sangat dibutuhkan oleh

organisme air. Oksigen terlarut umumnya banyak dijumpai pada

lapisan permukaan, oleh karena gas oksigen berasal dari udara di

dekatnya melakukan pelarutan (difusi) ke dalam air. Fitoplankton juga

membantu menambah jumlah kadar oksigan terlarut pada lapisan

permukaan diwaktu siang hari. Penambahan ini disebabkan oleh

terlepasnya gas oksigen sebagai hasil dari fotosintesis. Kelarutan

oksigen dilaut sangat penting artinya dalam mempengaruhi

kesetimbangan kimia air laut dan juga dalam kehidupan organisme.

Oksigen dibutuhkan oleh hewan dan tanaman air, termasuk bakteri

untuk respirasi.

Baku mutu DO untuk rumput laut adalah lebih dari 5 mg/l

(Sulistijo dan Atmadja, 1996), hal ini berarti jika oksigen terlarut

dalam perairan mencapai 5 mg/l maka metabolisme rumput laut dapat

berjalan dengan optimal. Buesa (1977)in Iksan (2005) menyatakan

bahwa perubahan oksigen harian dapat terjadi di laut dan bisa

berakibat nyata terhadap produksi alga bentik. Untungnya oksigen

biasanya selalu cukup untuk metabolisme alga (Chapman, 1962in

Iksan, 2005).

j. Derajat keasaman

pH merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan alga

laut, sama halnya dengan faktor-faktor lainnya. Menurut US-EPA

(1973) in Iksan (2005) kisaran pH maksimum untuk kehidupan

organisme laut adalah 6,5-8,5.

Chapman (1962)in Supit (1989) menyatakan bahwa hampir

seluruh alga menyukai kisaran pH 6,8-9,6 sehingga pH bukanlah
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masalah bagi pertumbuhannya. Selanjutnya Kylin (1927)in Supit

(1989) menemukan daya tahan alga laut yang tersebar yaitu pada pH

3,6-10. Namun menurut Rao dan Mehta (1973)in Supit (1989), ada

alga laut yang memerlukan kondisi pH perairan yang khas baginya.

k. Unsur hara

Rumput laut atau alga sebagaimana tanaman berklorofil lainnya

memerlukan unsur hara sebagai bahan baku untuk proses fotosintesis.

Untuk menunjang pertumbuhan diperlukan ketersediaan unsur hara

dalam perairan. Masuknya material atau unsur hara ke dalam jaringan

tubuh rumput laut adalah dengan jalan proses difusi yang terjadi pada

seluruh bagian permukaan tubuh rumput laut. Bila difusi makin banyak

akan mempercepat proses metabolisme sehingga akan meningkatkan

laju pertumbuhan. Proses difusi dipengaruhi oleh faktor lingkungan

terutama oleh adanya gerakan air (Doty dan Glenn 1981).

Unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan termasuk

fitoplankton dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu

makronutrien, dibutuhkan dalam jumlah banyak dan mikro nutrien,

dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Yang termasuk makro nutrien

yang dibutuhkan oleh alga adalah sulfat, potasium, kalsium,

magnesium, karbon, nitrogen, dan fosfor. Sulfat dibutuhkan untuk

sintesis protein berupa ikatan sulfat dan produksi polisakarida sulfat

(karaginan). Potasium sebagai aktifator enzim, magnesium untuk

sintesis klorofil, kalsium untuk pembentukan membran sel dan dinding

sel, karbon untuk pembentukan karbohidrat (karaginan), nitrogen

untuk pertumbuhan tanaman dan fosfor untuk pembangkitan energi

dan proses transfer, sedangkan yang termasuk mikro nutrien meliputi

Fe, Mn, Cu, Si, Zn, Na, Mo, Cl dan V ((Baracca, 1999in Iksan, 2005).

Unsur N dan P diperlukan untuk pertumbuhan, reproduksi dan untuk

pembentukan cadangan makanan berupa kandungan zat-zat organik

seperti karbohidrat protein dan lemak.
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1) Nitrat dan Nitrit

Nitrogen adalah salah satu unsur utama penyusun sel

organisme yaitu dalam proses pembentukan protoplasma.

Nitrogen sering kali berada dalam jumlah yang terbatas di

perairan, terutama didaerah beriklim tropis. Kekurangan nitrat

dalam perairan dapat menghambat pertumbuhan tanaman akuatik,

walaupun unsur hara lain berada dalam jumlah yang melimpah

(Hunter, 1970in Patadjal, 1993).

Nitrogen di perairan sebagian besar dalam bentuk ion nitrit

dan ion nitrat, maka dengan bantuan bakteri yang mempunyai

kemampuan mengubah nitrit manjadi nitrat kemudian menjadi

amonia melalui proses reduksi, sehingga proses asimilasi amonia

oleh tanaman akuatik dapat berlangsung. Nitrat dan nitrit terlebih

dahulu direduksi sebelum digunakan oleh sel-sel alga. Sedangkan

amonia biasanya digunakan langsung untuk sintesis asam-asam

amino melalui proses transamilasi (COOLOS dan Slawyk, 1980

in Patadjal, 1993).

Nitrat juga merupakan jenis nitrogen yang sangat mudah

larut dalam airdan bersifat stabil yang dihasilkan darioksidasi

sempurna senyawa nitrogen dalam perairan. Peningkatan kadar

nitrat dilaut disebabkan oleh masuknya limbah domestik atau

pertanian yang umumnya banyak mengandung nitrat.

Menurut Morris (1974)in Patadjal (1993) alga mempunyai

kecenderungan untuk lebih dahulu menggunakan N-anorganik

dan urea, dan N-organik terlarut hanya akan digunakan jika

sumber atau bentuk nitrogen lain konsentasinya sudah sangat

rendah.

Nitrat dimanfaatkan untuk metabolisme dengan bantuan

enzim nitrat reduktase yang dihasilkannya. Masa pembentukan

enzim nitrat ini memerlukan waktu yang lama, sehingga laju

pengambilan nitrat sangat lambat dibandingkan dengan laju
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pengambilan amonia yang tidak memerlukan enzim dalam

pemanfaatannya. Kadar enzim nitrat reduktase sangat rendah pada

alga yang hidup pada perairan dengan konsentrasi nitrat yang

rendah. Konsentrasi amonia yang tinggi dalam perairan akan

menyebabkan terhambatnya pembentukan enzim nitrat reduktase

pada alga. Selain nitrat dan amonia, alga dapat pula menggunakan

nitrit dan hidroksil amin untuk proses metabolismenya.

Senyawa nitrit yang terdapat dalam air laut merupakan hasil

reduksi senyawa nitrat atau oksidasi amoniak oleh

mikroorganisme. Nitrit biasanya ditemukan dalam jumlah yang

sangat sedikit diperairan alami, kadarnya lebih kecil dari pada

nitrat karena bersifat tidak stabil. Konsentrasi ini dapat meningkat

menuju ke arah perairan pantai dan muara sungai. Meningkatnya

kadar nitrit dilaut berkaitan erat dengan masuknya bahan organik

yang mudah urai (baik yang mengandung unsur nitrogen maupun

nitrat). Dengan demikian senyawa nitrit merupakan salah satu

indikator pencemaran (Hutagalunget al., 1997 in Iksan, 2005).

Penelitian Daweset al., (1974) menunjukan nilai kadar karaginan

yang tinggi pada musim panas, yaitu saat laju fotosintesis tinggi

dan kadar nitrogen rendah. Sebaliknya, pada musim semi kadar

karaginan rendah, sementara kondisi lingkungannya optimal bagi

pertumbuhan dan pasokan nutrien lebih tinggi.

2) Fosfat

Fosfor merupakan unsur penting bagi semua aspek

kehidupan terutama berfungsi untuk transformasi energi

metabolik yang perannya tak dapat digantikan oleh unsur lain

(Kuhl, 1974). Unsur fosfor merupakan penyusun ikatan pirofosfat

dari adenosin trifosfat (ATP) yang kaya energi dan merupakan

bahan bakar bagi semua kegiatan dalam semua sel hidup serta

merupakan penyusun sel yang penting. Senyawa fosfat
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merupakan penyusun fosfolipida yang penting sebagai penyusun

membran dan terdapat dalam jumlah besar. Energi yang

dibebaskan dari hidrosis pirofosfat dan berbagai ikatan fosfat

organik digunakan untuk mengendalikan berbagai reaksi kimia

(Noggle dan Fritz, 1986in Patadjal, 1993). Kandungan fosfor

dalam sel alga mempengaruhi laju serapan fosfat, yaitu berkurang

sejalan dengan meningkatnya kandungan fosfat dalam sel.

Beberapa jenis alga mampu menyerap fosfat pada konsentrasi

yang sangat rendah serta mempunyai enzim alkaline.

Dapat dikatakan bahwa kekurangan fosfat akan lebih kritis

bagi tanaman akuatik termasuk tanaman alga, dibandingkan

dengan bila kekurangan nitrat di perairan. Dilain pihak fosfor

walaupun ketersediannya dalam perairan sering melimpah dalam

bentuk berbagai senyawa fosfat namun hanya dalam bentuk

ortofosfat (PO42-) yang dapat dimanfaatkan langsung oleh

tanaman akuatik (Fritz, 1986).

Kebutuhan fosfat untuk pertumbuhan optimum bagi alga

dipengaruhi oleh senyawa nitrogen. Batas tertinggi konsentrasi

fosfat akan lebih rendah jika nitrogen berada dalam bentuk garam

amonium. Sebaliknya jika nitrogen dalam bentuk nitrat,

konsentrasi tertinggi fosfat yang diperlukan akan lebih tinggi.

Batas terendah konsentrasi untuk pertumbuhan optimum alga laut

berkisar antara 0,018-0,090 ppm P-PO4 apabila nitrogen dalam

bentuk nitrat, sedangkan bila nitrogen dalam bentuk amonium

batas tertinggi berkisar pada 1,78 ppm P-PO4 (Fritz, 1986).

Fosfat dalam air baik terlarut maupun tersuspensi,

keduanya berbentuk anorganik dan organik. Fosfat organik dalam

laut umumnya berupa ion (ortho) asam fosfat H3PO4 yang

berkisar 10% fosfat anorganik berada dalam bentuk PO43- dan

90% dalam bentuk HPO42-. Sumber alami fosfat dalam perairan

berasal dari erosi tanah, kotoran buangan hewan, lapukan
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tumbuhan, buangan industri, hanyutan pupuk, limbah domestik,

hancuran bahan organik dan mineral-mineral fosfat (Susana,

1989).

Berdasarkan kadar ortofosfat, perairan diklasifikasikan

menjadi tiga, yaitu perairan oligotrofik yang memliki kadar

ortofosfat 0,003-0,01 mg/l, perairan mesotrofik memiliki kadar

ortofosfat 0,011-0,03 mg/l dan perairan eutrofik memiliki kadar

ortofosfat 0,031-0,1 mg/l (Vollenweiderin Iksan 2005).

Senyawa fosfat dalam perairan berasal dari sumber alami

seperti erosi tanah, buangan hewan dan lapukan tumbuhan serta

dari laut itu sendiri. Fosfat diabsorbsi oleh fitoplankton dan

seterusnya masuk ke dalam rantai makanan. Dalam air laut, kadar

rata-rata fosfat adalah sekitar 2ug at PO4-p/l.

7. Kelayakan Lingkungan dan Kualitas Perairan

Kelayakan lingkungan dan kualitas perairan sangat berpengaruh

terhadap pertumbuhan dan perkembangan rumput laut. Beberapa

parameter lingkungan dan kualitas perairan yang berpengaruh antara lain:

a. Kondisi dasar perairan.

Anggadireja (2006) menyatakan bahwa dasar perairan berupa

pasir kasar yang bercampur dengan pecahan karang merupakan

substrat dasar yang cocok untuk budidaya rumput lautEucheuma sp.

Hal ini sejalan dengan pendapat Aslan (1998) bahwa dasar perairan

yang ideal untuk budidaya rumput laut adalah perairan dengan

dasarnya terdiri dari pasir kasar (coarse sand) yang bercampur dengan

potongan-potongan karang. Lokasi seperti ini biasanya berarus sedang

sehingga memungkinkan tanaman tumbuh dengan baik dan tidak

mudah terancam oleh faktor-faktor lingkungan serta memudahkan

pemasangan konstruksi budidaya.
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b. Tingkat kecerahan air.

Tingkat kecerahan perairan menunjukkan kemampuan cahaya

untuk menembus lapisan air pada kedalaman tertentu. Kondisi perairan

untuk budidayaEucheuma spsebaiknya relatif jernih dengan tingkat

kecerahan tinggi. Tingkat kecerahan diukur menggunakan alat “sechi-

disk’ mencapai 2 - 5 m. Kondisi seperti ini dibutuhkan agar cahaya

matahari dapat mencapai tanaman untuk proses fotosintesis

(Anggadireja, 2006).

c. Salinitas dan suhu air.

Perairan untuk lokasi budidaya sebaiknya berjauhan dengan

sumber air tawar untuk menghindari penurunan salinitas secara drastis.

Menurut Anggadireja (2006) salinitas yang ideal untuk budidaya

rumput laut adalah 28 - 33, sedangkan Aslan (1998) mengemukakan

hal berbeda bahwa salinitas yang ideal untuk budidaya rumput laut

adalah 30 - 37.

Suhu berpengaruh langsung terhadap rumput laut dalam proses

fotosintesis, proses metabolisme, dan siklus reproduksi (Rani, dkk,

2009). Suhu yang optimal untuk budidaya rumput laut adalah 26 -

30ºC, sedangkan pendapat lain dikemukakan oleh Aslan (1998) bahwa

suhu yang ideal adalah 26 - 33 ºC Anggadireja (2006).

d. Pergerakan air (gelombang dan arus).

Lokasi untuk budidaya rumput laut harus terlindung dari

hempasan gelombang dan arus yang terlalu kuat. Apabila hal ini

terjadi, gelombang dan arus akan merusak dan menghanyutkan

tanaman. Anggadireja (2006) menyatakan bahwa kecepatan arus yang

baik untuk budidaya rumput laut berkisar 0,2 - 0,4 m/detik.
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e. Pencemaran.

Bahan pencemar yang mungkin berasal dari buangan industri,

rumah tangga, dan tumpahan minyak (tabrakan kapal tanker,

pengeboran minyak, dan aktivitas nelayan) harus dihindari karena

dapat merusak dan mengganggu tanaman yang dipelihara (Aslan,

1998). Hal ini sejalan dengan pendapat Anggadireja (2006) bahwa

lokasi yang berdekatan dengan sumber pencemaran seperti industri dan

tempat bersandarnya kapal sebaiknya dihindari sebagai lokasi

budidaya rumput laut.

f. Bukan jalur pelayaran dan memperoleh izin dari pemerintah.

Untuk keamanan dan keberlanjutan budidaya maka lokasi yang

dipilih bukan merupakan jalur pelayaran yang ramai dan tidak dipakai

sebagai tempat penyeberangan sehari-hari (Aslan, 1998 dan

Anggadireja, 2006). Selain itu, kegiatan budidaya rumput laut harus

mendapat izin dari pemerintah setempat sehingga tidak terjadi

hambatan dan konflik kepentingan dengan berbagai pihak.

8. Biota dan tumbuhan laut

Komunitas alga laut merupakan tempat perlindungan dan rumah bagi

ikan-ikan kecil, invertebrata, mamalia dan lainnya. Komunitas alga laut

juga merupakan sumber makanan bagi biota laut. Beberapa faktor yang

mempengaruhi komunitas alga laut adalah organisme/hewan pemangsa

dan adanya jenis-jenis alga laut yang lain. Persaingan untuk mendapatkan

sinar matahari dan juga nutrien akan mempengaruhi keberadaannya dan

pertumbuhan alga laut.

Hewan-hewan laut seperti molusca dan ikan dapat berpengaruh

terhadap persporaan alga laut. Menurut Ruond (1980)in Kadi dan

Atmadja (1988) molusca ’Limpet’ dan ’Litorina’ dapat memakan spora

dan menghambat pertumbuhan muda alga laut.
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9. Pertumbuhan Rumput Laut

Pertumbuhan rumput laut sangat dipengaruhi oleh parameter fisika-

kimia air laut yaitu suhu, salinitas dan pH. Parameter hidrologi yang

diukur yaitu suhu, salinitas, dan pH di mana suhu 27 0 C, salinitas 34 ‰,

dan pH 7,56. Parameter fisika-kimia ini memiliki pengaruh yang cukup

penting bagi pertumbuhan Eucheuma cottonii dengan metode yang

digunakan yaitu long line dengan kedalaman yang berbeda. Menurut

Lelong (2010), untuk mengukur suhu air dengan cermat dapat digunakan

alat termometer dan pada umumnya didapati suhu air pada perairan

nusantara kita hanya berkisar antara 28 – 31OC. Suhu sangat dipengaruhi

oleh musim. Suhu akan sangat kecil jika terjadi pergantian musim di mana

pada saat musim timur suhu relatif tinggi, sebaliknya pada musim barat

suhu relatif rendah.

Lelong (2010), suhu yang baik bagi pertumbuhan rumput laut

Eucheuma cottonii adalah 25 – 27 0 C. Dengan demikian, daerah tersebut

layak untuk dilakukan usaha budidaya rumput laut. Perairan Kotania

memiliki laut cukup luas dan didukung dengan kelimpahan sumber daya

alam dan tentunya memiliki sinar matahari yang cukup sepanjang tahun

mempengaruhi pertumbuhan rumput laut dengan baik. Salinitas juga

merupakan faktor penentu bagi pertumbuhan rumput laut. Salinitas air

sangat tergantung pada faktor penguapan serta tidak ada pengaruh air

tawar yang berada di daerah setempat, untuk menjaga salinitas sebaiknya

lokasi yang digunakan untuk kegiatan budidaya harus jauh dari muara

sungai untuk menghindari endapan lumpur. Pada lokasi penelitian

perairannya tidak berhubungan dengan daerah aliran sungai sehingga baik

sebagai lokasi pembudidayaan.

Hasil penelitian Nontji (2007) menjelaskan bahwa salinitas di lautan

berkisar antara 33 ‰ – 37 ‰. Berdasarkan pengukuran salinitas perairan

dusun kotania adalah 34 ‰ dan cocok untuk pertumbuhan Eucheuma

cottonii. Hasil analisa faktor kimia adalah pH air laut dengan pertumbuhan

rumput laut di perairan dusun Kotania menunjukan bahwa pH air laut



37

memiliki dampak positif untuk pertumbuhan rumput laut. Apriyato ddk

(1987) dalam Lelong,( 2010) mengatakan bahwa Eucheuma cottonii hidup

dan tumbuh dengan nilai pH sebesar 7,3 – 8,2 sementara hasil yang

didapat yaitu 7,56. Penggunaan tali lanjur terhadap peningkatan

produktivitas rumput laut Eucheuma cottonii dengan kedalaman 30 cm, 40

cm, dan 50 cm, memberikan pengaruh yang sangat nyata. Pada perlakuan

P1 (kedalaman 30 cm), P2 (kedalaman 40 cm), dan P3 (kedalaman 50 cm),

berat rumput laut Eucheuma cottonii mula-mula adalah 100 gram. Metode

budidaya yang digunakan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan

rumput laut. Metode budidaya yang di pakai dalam hal ini adalah metode

Long line atau Metode tali lanjur (Bahasa Lokal). Metode ini adalah

dengan menggunakan tali panjang yang dibentangkan, metode ini banyak

diminati oleh masyarakat karena alat dan bahan yang digunakan lebih

tahan lama dan mudah untuk didapat.

10. Metode Budidaya

Anggadireja (2006) menyatakan bahwa bahwa metode budidaya

rumput laut Eucheuma cottonii terbagi tiga yaitu metode lepas dasar,

metode rakit apung, dan metode rawai/tali panjang (long line).

a. Metode lepas dasar.

Metode ini pada umumnya dilakukan di lokasi yang memiliki

substrat dasar karang atau pasir dengan pecahan karang dan terlindung

dari hempasan gelombang dan biasanya dikelilingi oleh karang

pemecah (Barrier reef). Selain itu, lokasi budidaya rumput laut

dengan metode lepas dasar harus memiliki kedalaman sekitar 0,5 m

pada saat surut terendah dan 3 m pada saat pasang tertinggi. Desain

konstruksi metode lepas dasar untuk budidaya rumput lautEucheuma

sp.dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Desain konstruksi metode lepas dasar untuk budidaya rumput

laut Eucheuma sp.(Anggadireja, 2006)

b. Metode rakit apung

Metode rakit apung merupakan teknik budidaya rumput laut

Eucheuma sp.dengan cara mengikat setiap rumpun bibit rumput laut

pada tali ris atau tali bentangan. Tali isi yang telah berisi bibit

kemudian diikat pada rakit apung yang terbuat dari bambu. Desain

konstruksi metode rakit apung untuk budidaya rumputEucheuma sp.

dapat dilihat pada Gambar 2.

A. Bentuk desain metode rakit B. Rumput laut siap panen pada
metode rakit

Gambar 2. Desain konstruksi metode rakit apung untuk budidaya rumputlaut

Eucheuma sp (Anggadireja,2006)
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c. Metode rawai/tali panjang (long line)

Metode rawai atau tali panjang (long line) merupakan cara yang

paling banyak diminati masyarakat pembudidaya rumput laut karena

fleksibel dalam pemilihan lokasi dan biaya yang dikeluarkan lebih

murah. Disamping itu, metode ini lebih tertata dan tidak mengganggu

pemandangan dan keindahan laut. Metode budidaya ini dapat

diterapkan pada perairan yang cukup dalam. Untuk mempertahankan

posisi tali utama dan tali ris maka digunakan jangkar dan pelampung.

Desain konstruksi metode rawai/tali panjang untuk budidaya rumput

laut Eucheuma sp. dapat dilihat pada Gambar 3.

A. Bentuk desain metode rawai B. Metode rawai terpasang di laut

Gambar 3. Desain konstruksi metode rawai/tali panjang untuk budidaya rumputlaut

Eucheuma sp. (Anggadireja,2006)

Budidaya rumput laut adalah salah satu bentuk kegiatan budidaya

pantai yang produktif. Budidaya rumput laut adalah satu kegiatan

dimasukkannya bibit rumput laut ke dalam kolong air di lokasi

budidaya dengan berbagai metode. Penerapan metode budidaya

sangat tergantung pada kondisi wilayah perairan di mana budidaya

tersebut dilakukan (Jamal, 1992).
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Menurut Mubarak (1991) budidaya rumput laut tidak banyak

membutuhkan sarana produksi. Sarana produksi yang digunakan

dalam budidaya rumput laut adalah:

1) Rakit atau kayu pancang dilengkapi tali, jangkar, dan rafia.

2) Benih yang diambil dari alam

3) Tenaga kerja

4) Perahu sebagai alat transportasi dalam proses pemeliharaan

maupun pengangkutan hasil

Menurut Anggadireja (2006), budidaya rumput laut dengan

metode rawai/tali panjang (long line) memerlukan peralatan dan bahan

untuk satu blok yang terdiri dari 6 bentangan tali ris dengan luas satu

blok 5 x 50 m sebagai berikut:

1) Tali ris polietilen berdiameter (Ǿ) 8 mm sebanyak 8 kg

2) Tali jangkar dan tali utama berdiameter (Ǿ) 10 mm sebanyak 4,5

kg

3) Jangkar, patok kayu, atau batu pemberat sebanyak 4 buah

4) Tali rafia satu gulung kecil sebanyak 3 kg

5) Bibit rumput laut sebanyak 150 kg (1.500 rumput @ 100 g)

6) Pelampung utama sebanyak 6 - 8 buah

7) Pelampung kecil dari botol polietilen sebanyak 200 buah

8) Peralatan lainnya berupa pisau, keranjang, alat penjemuran, dan

perahu.

11. Tahapan Budidaya Rumput Laut

a. Penyediaan bibit

Ciri-ciri bibit rumput laut yang baik adalah (1) bila dipegang

terasa elastis, (2) mempunyai cabang yang banyak dengan ujungnya

yang berwarna kuning kemerah-merahan, (3) mempunyai batang yang

tebal dan berat, dan (4) bebas dari tanaman lain atau benda-benda asing

Aslan (1998).
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Aslan (1998) menyatakan bahwa, hal-hal yang perlu diperhatikan

dalam penanganan bibit rumput laut adalah:

1) Bila jaraknya dekat dengan lokasi budidaya, maka bibit dapat

diangkut dengan sampan namun harus ditutup dengan terpal

2) Biarkan bibit selalu basah dengan menyiramnya dengan air laut,

3) Jangan biarkan bibit terkena air hujan

4) Jika bibit tidak langsung ditanam sebaiknya disimpan dalam

kandang bibit (seed bin) yang telah disiapkan

b. Penanaman bibit

Bibit yang akan ditanam adalahthallus yang masih muda dan

berasal dari ujungthallus tersebut. Saat yang baik untuk pengikatan

atau penanaman bibit adalah pada saat cuaca teduh atau pada pagi dan

sore hari menjelang malam. Anggadireja (2006) tahapan penanaman

bibit terdiri dari:

1) Pengikatan bibit pada tali ris dengan jarak 25 cm setiap rumpun

dengan panjang tali ris 50 – 75 m yang direntangkan pada tali

utama

2) Pengikatan tali jangkar pada tali utama

3) Pengikatan pelampung dari botolpolietilen(500 ml) pada tali ris

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Aslan (1998) bahwa jarak

tanam bibit rumput laut adalah 20 cm, sedangkan penelitian budidaya

rumput laut jenisEucheuma cottonidi Perairan Tonra Kabupaten Bone

oleh Rani, dkk. (2009) menerapkan jarak tanam 15 cm.

c. Pemeliharaan

Kegiatan yang dilakukan selama pemeliharaan rumput laut adalah

membersihkan lumpur dan kotoran, menyulam tanaman yang rusak,

mengganti tali, patok, bambu, dan pelampung yang rusak. Lumpur

akan melekat pada tanaman bila pergerakan air kurang. Dalam kondisi
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demikian maka perlu dilakukan pemeliharaan yang sungguh-sungguh

yaitu menggoyang-goyang tali ris untuk menghindari lumpur dan

kotoran menempel pada rumput laut. Selain itu, perlu dilakukan

penyulaman bila ada tanaman yang rusak agar jumlah tanaman pada

setiap tali ris tidak berkurang (Anggadireja, 2006).

d. Panen dan pascapanen

Saleh (1991) menyatakan bhawa, pemanenan rumput laut

dilakukan setelah tanaman berumur 45 hari, sedangkan menurut Aslan

(1998), bahwa rumput laut sudah dapat dipanen setelah berumur 1,5 - 4

bulan dengan cara melepas tali yang berisi rumput laut. Teknik panen

yang dilakukan oleh pembudidaya adalah panen keseluruhan (full

harvest) karena lebih praktis dan lebih cepat dibandingkan dengan

teknik memetik (Anggadireja, 2006).

Kualitas rumput laut dipengaruhi oleh teknik budidaya, umur

panen, dan penanganan pascapanen. Penanganan pascapanen meliputi

kegiatan Anggadireja (2006):

1) Pencucian,

2) Pengeringan/penjemuran sampai mencapai kadar air 14 - 18 %,

3) Pembersihan kotoran/garam untuk mendapatkan rumput laut yang

berkualitas yaitu total garam dan kotoran tidak lebih dari 3 - 5 %,

4) Pengepakan,

5) Pengangkutan, dan

6) Penyimpanan/penggudangan.
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B. Kerangka Konsep

Budidaya Rumput Laut Kabupaten
Pangkajene Kepulauan

Survey Lapangan

Potensi Rumput
Laut

Parameter Kesesuain
Budiaya Rumput Laut

Analisis Data

Hasil Penelitian

Arahan/Rekomendasi
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BAB II I

A. Lokasi Penelitian

METODE PENELITIAN

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Kabupaten Pangkep), berada di

Propinsi Sulawesi Selatan dan terletak antara 110º BT dan 4º.40’ LS-

8º.00’LS, memiliki luas daratan 1.112,29 km2 dan luas laut 17.100 km2,

dengan batas batas administrasi meliputi:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros.

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone.

Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan

Madura, Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Bali.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, dengan

fokus wilayah penelitian pada Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang,

Kecamatan Mandalle, Kecamatan Ma’rang, dan Kecamatan Pangkajene

Kabupaten Pangkajene Kepulauan.

B. Analisis Data

Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang

bertujuan untuk menggambarkan potensi pengembangan usaha budidaya

rumput laut di Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Hasil analisis tersebut akan

menjadi dasar kajian dalam penyusunan basis data potensi pengembangan

rumput laut di Kabupaten Pangkajene Kepulauan.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis spasial

melalui aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk mengidentifikasi

potensi rumput laut yang telah ada.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Rumput Laut

1. Kondisi Rumput Laut di Indonesia

Rumput laut merupakan makro algae yang termasuk dalam divisi

Thallophyta, yaitu tumbuhan yang mempunyai struktur kerangka tubuh

yang terdiri dari batang/thalus dan tidak memiliki daun serta akar. Jenis

rumput laut yang banyak terdapat di perairan Indonesia adalah Gracilaria,

Gelidium, Eucheuma, Hypnea, Sargasum dan Tubrinaria.

Dari beragam jenis rumput laut tersebut, yang dibudidayakan,

dikembangkan dan diperdagangkan secara luas di Indonesia adalah jenis

karaginofit, (di atarannya eucheuma spinosium, eucheuma edule,

eucheuma serra, eucheuma cottonii, dan eucheuma spp), agarofit

(gracilaria spp, gelidium spp dan gelidiella spp), serta alginofit (sargassum

spp, laminaria spp, ascophyllum spp dan macrocystis spp), yang

merupakan bahan baku berbagai industri karena merupakan sumber

keraginan (tepung rumput laut), agar-agar dan alginate.

Rumput laut Indonesia dikenal dengan kualitasnya yang baik dan

banyak diminati oleh industri karena mengandung sumber keraginan, agar-

agar dan alginate yang cukup tinggi dan cocok digunakan sebagai bahan

baku industri makanan, pelembut rasa, pencegah kristalisasi es krim dan

obat-obatan. Selain itu, rumput laut di Indonesia juga dapat digunakan

sebagai bahan baku benang jahit operasi (sea cut-gut), dekorasi porselen

(pengikat warna dan plasticizer), industri kain (pengikat warna), industri

kertas (lackuer dan penguat serta pelican kertas), industri fotografi

(pengganti gelatin), bahan campuran obat (obat penyakit: gondok/

basedow, rheumatic, kanker, bronchitis kronis/ emphysema, scrofula,

gangguan empedu/ kandung kemih, ginjal, tukak lambung/ saluran cerna,

reduksi kolestrol darah, anti hipertensi, menurunkan berat badan, anti

oksidan), bahan bakar bio fuel dan lain sebagainya.
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Kualitas baik yang dimiliki oleh rumput laut tersebut, selain

pembudidayaannya dilakukan dengan cara yang baik dan benar, iklim dan

geografis Indonesia (sinar matahari, arus, tekanan dan kualitas air serta

kadar garam) sesuai dengan kebutuhan biologis dan pertumbuhan rumput

laut. Sebab, rumput laut mampu menyerap sinar matahari dan nutrisi air

laut secara optimal dan menghasilkan rumput laut yang kaya akan

poliskarida (agar-agar & lemak), phaeophyceae (alginat), chlorophyceae

(kanji & lemak).

Indonesia sebagai Negara kepulauan dengan jumlah 17.504pulau

dan panjang garis pantai mencapai 81.000 km memiliki potensiyang

sangat besar bagipengembangankomoditi rumput laut, di manakegiatan

pengembangannyatelah dilakukan di seluruh perairan Indonesiamulai,

dari Nangroe Aceh Darusalam sampai denganPapua.

Luas indikatif lahan yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya

komoditas rumput laut Indonesia mencapai 769.452 ha. Dari jumlah itu,

baru sekitar 50% atau seluas 384.733 ha yang secara efektif dimanfaatkan,

dan akan terus dimanfaatkan sehingga target produksi tahun 2014 sebesar

10 juta ton dapat dicapai.

Tabel 4.1 Luas Indikatif Efektif Kawasan Potensial untuk Komoditas

Rumput Laut

No Provinsi
Luas (Ha)

Indikatif Efektif

1 Nangroe Aceh Darussalam 24282 12141

2 Sumatera Utara 19863 9932

3 Sumatera Barat 33742 16871

4 Riau 0 0

5 Kepulauan Riau 0 0

6 Jambi 7646 3823

7 Bengkulu 6172 3086
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8 Sumatera Selatan 12236 6118

9 Bangka Belitung 76657 38329

10 Lampung 15819 7910

11 Banten 1814 907

12 DKI Jakarta 1641 821

13 Jawa Barat 0 0

14 Jawa Tengah 0 0

15 D.I. Yogyakarta 0 0

16 Jawa Timur 12755 6378

17 Bali 4701 2351

18 Nusa Tenggara Barat 45330 22665

19 Nusa tenggara timur 68764 34382

20 Kalimantan Barat 0 0

21 Kalimantan Tengah 0 0

22 Kalimantan Selatan 10208 5104

23 Kalimantan Timur 11495 5748

24 Sulawesi Utara 3598 1799

25 Gorontalo 20621 10311

26 Sulawesi Tengah 65426 32713

27 Sulawesi Selatan 13201 6601

28 Sulawesi Tenggara 54770 27385

29 Maluku 99185 49593

30 Maluku Utara 82179 41090

31 Irian Barat 51591 25796

32 Papua Tengah 22009 11005

33 Papua Timur 3747 1874

Jumlah 769452 384733

Sumber : Master Plan Program Kawasan Budidaya Laut, Direktorat Jenderal

Perikanan Budidaya.
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2. Kondisi Rumput Laut di Provinsi Sulawesi Selatan

Rumput laut merupakan salah satu potensi menjanjikan di Indonesia

sebagai negara maritim. Setiap tahun produksi rumput laut Sulsel rata-rata

menghasilkan 1,5 juta ton dengan nilai mencapai 1,9 juta dolar Amerika.

Rumput laut produksi Sulsel sebagian besar di ekspor ke Philipina, China,

Thaiwan, dan Hongkong. Pada tahun 2015, KATALIS melakukan

penelitian mengenai value chain rumput laut di empat Kabupaten di Sulsel

yakni Takalar, Maros,Pangkep dan Barru.

Penelitian mengenai value chain ditujukan untuk menilai semua

kegiatan dan stakeholders serta hubungannya dalam rantai pasok, dengan

tujuan membantu untuk menengahi in-efisiensi seperti variabilitas,

mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas untuk beradaptasi

dengan perubahan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sektor rumput

laut merupakan potensi besar yang memerlukan sentuhan kebijakan

khusus, agar para petani rumput laut dapat meningkatkan lebih sejahtera.

a. Masalah Utama di Level Produksi dan Pemasaran

Berbagai permasalahan dalam hal produksi rumput laut terjadi di

semua tingkatan, mulai proses pra produksi, hingga pemasaran.

Masalah-masalah tersebut berkaitan dengan budidaya, ketersediaan

bibit, permodalan, tenaga kerja dan lahan, alat-alat budidaya dan

pemasaran, serta kondisi saat panen, pasca panen dan harga jual. Dari

semua tingkatan tersebut, ditemukanlah masalah mendasar di setiap

daerah yang secara ril dirasakan oleh petani rumput laut. Berikut

dijabarkan mengenai permasalahan yang terjadi di empat kabupaten di

Sulsel;

b. Pra Produksi

Petani rumput laut di empat kabupaten masih mengeluhkan

mahalnya peralatan saat melakukan budidaya. Kegiatan pra produksi

petani/pembudidaya rumput laut membutuhkan alat budidaya seperti

tali ris, plampung, sampan, para-para, waring, tenda, linggis, bambu,

dan lain-lain. Bahan utama yang dibutuhkan petani adalah tali dan
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plampung. Bila akan membeli tali dengan jumlah yang banyak, maka

petani/pembudidaya membelinya di Makassar atau kota kabupaten

seperti petani rumput laut di Punaga dan Laikang yang umumnya

membeli di Makassar atau kota Takalar.

Namun, bila membeli tali yang jumlahnya sedikit, mereka

membelinya di Cikoang saja atau beberapa penjual di desa masing-

masing. Pembudidaya Maros-Pangkep misalnya membeli Tali di

Makassar atau di kota Pangkajene demikian pula halnya di Barru.

Selisih harga dilokasi petani di empat daerah tesebut sekitar Rp 5. 000

sampai Rp 10.000 per roll. Untuk 1 roll tali biasanya antara 3 sampai 7

bentangan tergantung panjang bentangannya. Umumnya setiap

bentangan bisa dipakai bertahun-tahun bahkan antara 5 sampai 10

tahunan.

Kalau saja tali tersebut dibeli di Makasar maka perbedaan nilai

yang diperoleh sekitar Rp. 400.000 - Rp. 600.000, Keadaannya tidak

berbeda beberapa peralatan lain. Hanya plampung yang hampir setiap

saat di ganti untuk jumlah tertentu. Untuk investasi alat, petani

membutuhkan waktu antara 1 hingga 2 kali panen untuk

mengembalikan modalnya.

Masalah lainnya pada akses bibit. Jenis rumput laut yang

dibudidayakan di empat daerah umumnya adalah e-Cottoni atau atau

dengan nama lain Kappapicus alfarezi, petani umumnya menyebutnya

katonik. Akan tetapi di Kabupaten Takalar jenis rumput laut yang

dibudidayakan lebih bevariasi, selain cottoni juga terdapat jenis rumput

laut jenis eucheumma lain seperti e-spinosum (SP) dan e-edule. Dua

jenis rumput laut ini dihargai dipasar dengan harga yang lebih rendah

dibanding dengan katonik.

Misalnya di Takalar bila katonik ditingkat petani dijual dengan

harga Rp 7.000/kg kering maka jenis SP dan edule dengan harga Rp

6.000/kg. Namun demikian di Takalar sebagian petani menyukai

membudidayakan jenis ini karena lebih tahan terhadap perubahan
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musim, dan bibitnya mudah diperoleh. Harga bibit cukup mahal,

terutama di musim kemarau. Sehingga petani terpaksa harus

meminjam uang pada pedagang.

Hampir semua petani pada saat awal, membeli bibit ditempat lain

dengan harga Rp 3000 – 3500 per kg basah. Setiap bentangan

membutuhkan sekitar 5- 7 kg bibit. Untuk setiap 100 kg dapat

digunakan untuk sekitar 15 bentangan. Pada beberapa lokasi upaya

pembibitan sendiri sudah ada yang melakukan baik secara individu

maupun secara kelompok. Bahkan di Barru sudah ada upaya

pembibitan yang melibatkan kelompok perempuan. Tetapi

ketersediaan bibit pada musim tertentu mengalami kekurangan,

sehingga petani mendatangkan bibit dari lokasi/daerah lain seperti

Jeneponto, Bantaeng.

Kebutuhan lain petani rumput laut adalah pada pekerja saat

pembibitan dan pasca panen. Upah rata-rata pekerja bila dihitung per

hari cukup bervariasi antara Rp. 20.000 hingga Rp.50.000. Kalau

khusus pembibitan atau pemasangan bibit ditali bentangan pekerja

digaji antara Rp. 1000 hingga Rp. 1500 per bentangan.

Mengenai lahan budidaya, semua petani di Punaga dan Laikang

memakai lahan milik sendiri. Luas wilayah dan banyaknya bentangan

bervariasi, tapi bila dirata-ratakan antara 300-1000 bentangan. Pola

penentuan lokasi atau lahan sifatnya konsensus saja. Jadi, siapa saja

bisa mengklaim lokasi sepanjang tidak ada orang yang menggarap

sebelumnya. Walau begitu, konflik lahan dengan skala kecil sering

terjadi namun dengan intensitas rendah.

c. Panen, Pasca Panen, Produksi dan Pemasaran

Pasca panen berlangsung setelah rumput laut diangkut dengan

sampan ke daratan. Pekerjaaan ini dilakukan oleh laki laki dibantu

perempuan terutama pada saat pengeringan sampai penyimpanan.

Hampir semua petani melakukan pengeringan selama 2-3 hari

tergantung cuaca. Sebahagian besar petani mulai memahami mengenai
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tingkat kekeringan rumput laut berdasarkan informasi dari pedagang

pengumpul walaun sebagian lagi, kadang-kadang tidak

mempertimbangan tingkat kekeringan sesuai standar yakni 32 %.

Rumput laut ditingkat petani langsung dikarungkan dan jarang

dilakukan penyortiran dan langsung dijual, tetapi untuk beberapa

petani di desa Pitunggu Pangkep sangat memperhatikan kegiatan sortir

sebelum dijual.

Berdasarkan pengakuan petani untuk 400 bentangan

memproduksi rata-rata 1 ton lebih rumput laut kering, tapi jika

pertumbuhan kurang baik hanya menghasilkan 500 kg, ada diantara

petani menghasilkan 1,5 ton rumput laut kering untuk 700 betangan.

Sehingga dapat disimpulkan setiap petani menghasilkan 3-5 kg rumput

laut kering setiap bentangan. Setelah dikeringkan rumput laut akan

langsung diambil oleh pedagang pengumpul atau dibeli oleh tengkulak

dengan harga yang bervariasi.

Di Takalar Harga Kontonik sekitar Rp 7000 dan SP atau

spinosum seharga Rp 6000. Sedangan di Pangkep yang umumnya

menghasilkan kotonik harga lebih tinggi yakni sekitar Rp 8.000 – Rp

9000. Melalui proses tersebut petani mendapat nilai tambah sekitar Rp

2.500 dengan rata-rata keuntungan sekitar Rp 5 500

d. Masalah Ketidakstabilan harga

Umumnya, petani di empat Kabupaten (Takalar, Pangkep, Maros

dan barru) mengeluhkan aspek pemasaran. Harga yang rendah dan

tidak stabil menjadi persoalan, sementara kebutuhan pokok lainnya

terus melonjak. Namun, petani di empat Kabupaten tetap saja bekerja

di bidang ini karena mayoritas mengaku tidak memiliki pekerjaan lain.

Mereka berharap ke depan, harganya kembali normal.

Permainan harga layak dicurigai terjadi. Hal ini terlihat pada

perbedaan harga empat daerah penelitian, meskipun tidak terlalu

signifikan. Di level pedagang besar, perbedaan harga dikaitkan dengan

kualitas produk. Faktanya, kualitas rumput laut di Maros dan Barru
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sedikit lebih baik dari Takalar. Dan petani di Maros dan Barru menjual

produknya lebih mahal dari Takalar.

Mayoritas petani rumput laut tidak pernah menjual langsung

produknya ke eksportir besar. Umumnya, mereka hanya menjual

produknya ke tingkat pedagang kecil atau pedagang lokal. Selain

karena pertimbangan jumlah produk yang tidak banyak. Relasi antara

petani dan pedagang atau tengkulak sulit dipisahkan karena adanya

penyertaan modal di dalamnya. Khusus di Sulawesi-Selatan, hanya

terdapat sedikit eksportir besar yang memiliki gudang dan industry

pengolahan berstandar industri. PT Giwang yang berkantor pusat di

Takalar adalah eksportir terbesar di Sulsel yang selama ini mengekspor

produknya ke Eropa.

Harga ekspor per kg untuk rumput laut yang berbentuk tepung

seharga 6 Dollar AS atau sekitar Rp. 70.000, sementara untuk produk

chip dijual seharga 5 Dollar AS, atau sekitar 60.000. Hitungan

produksinya sebagai berikut; setiap 1 kg produk dalam bentuk chip

atau tepung membutuhkan bahan baku sekitar 4 sampai 4.5 kg rumput

laut kering. Kalau harga rumput laut kering sekitar 11.000 maka,

modal dasarnya=44.000, jumlah ini belum termasuk biaya produksi,

infrastruktur pabrik, pengemasan, pengiriman, dokumen ekspor dll.

Dalam hitungan bisnisnya, selisih yang diperoleh perusahaan

sebenarnya tidak terlalu besar, hanya dikisaran 10.000 per kg.

Masalahnya, harga rumput laut sulit diprediksi. Tidak pernah ada

harga permanen yang bisa dijadikan rujukan dalam kurun waktu

tertentu. Penentu harga adalah buyer di Eropa. Logika harga juga

menggunakan pendekatan teori ekonomi suplay and demand, jadi

kalau permintaan buyer besar maka harga juga kadang naik. Tapi,

kalau permintaan pasar global sedikit, maka harga domestik biasanya

turun. Masalahnya adalah perubahan harga di tingkat buyer bersifat

unprediktible karena tergantung pada kebutuhan rumput laut pasar

global.
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Produksi Rumput Laut Sulsel tahun 2015 sebesar 3,29 juta ton basah

naik 14 % dari tahun sebelumnnya terdiri dari cottonii 2,17 juta ton naik

12%; gracilaria 0,88 juta ton naik 6% dan spinosum 0,24 juta ton naik 95

%. Kontribusi Sulsel terhadap produksi nasional sebesar 25 % sebagai

yang terbesar di Indonesia.

Kondisi harga rumput laut yang rendah sepanjang tahun 2015 dan

sampai triwulan 1 2016 kondisi masih belum membaik ditingkat

pembudidaya cottoni Rp. 5.000 - 7.000 /kg, gracilaria Rp. 2.000 - 3.500/kg

dan spinosum Rp. 1.500 - 2.500/kg. Mencermati kondisi tersebut Dinas

Kelautan Dan Perikanan Provinsi SulSel melakukan Temu Teknis

Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Makassar yang dibuka oleh

Kadis KP Sulsel Ir. Iskandar dan dihadiri kabid budidaya kab/kota dan

tenaga pendamping lapangan.

Beberapa faktor yang menyebabkan harga rumput laut yang rendah

adalah adanya wacana pengenaan bea ekspor rumput laut dan rencana

pembatasan/pelarangan ekspor, krisis ekonomi dunia utamanya Tiongkok

sebagai pasar ekspor terbesar, peningkatan produksi dunia Indonesia dan

Filipina, faktor mutu/kualitas yang tidak standar.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan mutu rumput

laut melalui penyediaan bibit yang unggul (pertumbuhan cepat, kandungan

agar/karagenan dan kekuatan gell yang tinggi) berasal dari kebun bibit.

Sistem produksi yang sesuai SOP dan distribusi bibit yang baik dan panen

sesuai umur (42 - 45 hari) serta menjaga kebersihan dan kekeringan.

3. Kondisi Rumput Laut di Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Mata Pencaharian Alternatif (MPA) dewasa ini menjadi trend

activities yang menarik untuk dikembangkan sebagai upaya mengurangi

tekanan pemanfaatan terhadap sumberdaya alam, termasuk sumberdaya

pesisir dan laut. Namun demikian, pemilihan MPA ini sangat memerlukan

kehati-hatian agar tidak hanya berperan untuk memindahkan satu
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permasalahan ke permasalahan lain. Artinya bahwa MPA tersebut

seyogianya didesain sekongkrit mungkin agar disamping memberikan

alternatif sumber income, juga mampu menjaga secara lestari keberadaan

sumberdaya alam yang berada di sekitar kegiatan MPA.

Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), memiliki 114 pulau,

70 persen diantaranya dihuni penduduk, merupakan kabupaten yang

dikembangkan bagi kegiatan MPA. Sebagian besar penduduk kepulauan

Pangkep berprofesi sebagai nelayan yang tentunya mengandalkan kegiatan

penangkapan ikan sebagai mata pencaharian utama. Sayangnya, upaya

penangkapan ikan tersebut kerap menggunakan metode penangkapan

dengan teknik-teknik yang merusak, seperti dengan bahan peledak

(handak) ataupun racun. Hal ini jika dibiarkan tentunya akan

menghancurkan ekosistem dan biota yang ada di sekitarnya. Oleh karena

itu, upaya pencegahan melalui pengembangan investasi usaha kecil,

seperti misalnya budidaya rumput laut sebagai mata pencaharian alternatif

masyarakat, menjadi penting untuk diusahakan.

Seperti umumnya perairan pantai di Indonesia, perairan di wilayah

Kabupaten Pangkep memiliki kondisi perairan yang berbentuk teluk yang

relatif tenang dan tersebar luas. Kondisi perairan seperti itu sangat

potensial bagi pengembangan usaha budidaya rumput laut. Secara regional

dewasa ini, telah banyak propinsi yang dijadikan sebagai sentra

pengembangan usaha budidaya rumput laut. Propinsi tersebut diantaranya

Bali, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, NTB dan Maluku. Dari

keenam daerah tersebut, Sulawesi Selatan merupakan daerah dengan

tingkat produksi rumput laut skala menengah yang mencapai 15.821 ton

dengan luas areal mencapai 62,81 hektar. Di tingkat internasional pada

tahun 1998, Indonesia telah mampu mengekspor sebanyak 4.478 ton

rumput laut kering ke Filipina, Jepang, Hongkong, Korea dan

Taiwan. Sedangkan impor olahan hanya sekitar 206,29

ton. Kecenderungan peningkatan permintaan dari pasar internasional
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dirasakan oleh produsen di Sulawesi Selatan, yaitu PT. Bantimurung di

Maros.

Pada tahun 2000, eksportir Sulawesi Selatan tersebut hanya mampu

memenuhi 30 persen permintaan pasar. Hal ini dikarenakan kapasitas

produksi yang masih relatif kecil (100 ton/bulan). Namun dengan semakin

membaiknya perekonomian, pengusaha rumput laut tersebut akan

menambah kapasitas produksi menjadi 200 ton/bulan. Bertambahnya

kapasitas tersebut secara signifikan akan meningkatkan kebutuhan bahan

baku rumput laut, minimal akan dibutuhkan sekitar 400 ton rumput laut

kering setiap bulannya. Keadaan ini akan menjadikan usaha rumput laut

di Pangkep semakin prosfektif. Adanya potensi pasar rumput laut yang

sangat luas seperti diuraikan di atas, tentunya dapat menjadi entry

point bagi industri rumput laut di Indonesia, khususnya di Pangkep –

Sulawesi Selatan. Kebutuhan bahan baku rumput laut yang juga

diprediksi meningkat akan membuka peluang lebih besar bagi para petani

rumput laut untuk lebih bergairah dalam mengembangkan usaha budidaya

rumput laut. Secara teknis, pemeliharaan rumput laut tidak memerlukan

teknologi dan keterampilan yang khusus. Oleh karena itu, usaha ini dapat

dilakukan masyarakat luas dengan mudah.

Penyediaan bibit juga tidak menjadi masalah dikarenakan bibit

rumput laut tersebar di banyak tempat. Jenis yang memungkinkan untuk

dibudidayakan saat ini diantaranya jenis Eucheuma cottonii dan

Gracilaria. Kedua jenis rumput laut ini banyak diminati pasar terutama

untuk bahan dasar karaginan dan bahan agar-agar. Rumput laut tersebut

kebanyakan diekspor dalam bentuk powder, mash, atau chips. Tahap

panen dan pasca panen merupakan tahap yang juga penting untuk

diperhatikan. Pemanenan yang terlalu muda hanya akan menghasilkan

produk dengan kualitas rendah yang pada gilirannya akan sulit untuk

menembus pasar. Hal ini dapat diatasi melalui pola kemitraan antara

petani dan perusahaan yang berorientasi ekspor. Dengan pola kemitraan

ini, petani akan mendapatkan bantuan teknis pemeliharaan, sehingga akan
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dapat menghasilkan produk yang memenuhi standar ekspor. Di

Kabupaten Pangkep, pola-pola seperti ini sedang dan akan terus

dikembangkan, sehingga sangat membantu upaya-upaya peningkatan

ekonomi rakyat melalui investasi usaha kecil. Lokasi awal yang

memungkinkan untuk pengembangan budidaya rumput laut di Kabupaten

Pangkep adalah di Kecamatan Liukang Tupabbiring.

Perairan kecamatan ini relatif memiliki ombak yang tidak terlalu

besar, keadaan air yang cerah dan tidak terlalu dalam. Selain itu,

kecamatan ini relatif lebih dekat dengan Kabupaten Maros, kabupaten

yang sudah lebih dulu menjadi produsen rumput laut yang handal,

sehingga dengan kedekatan masyarakat di dua tempat memungkinkan

terjadinya sinergi positif, berupa kerjasama usaha. Kecamatan Liukang

Tupabbiring saat ini dihuni oleh sekitar 5.221 rumah tangga dengan

jumlah penduduk mencapai 27.342 jiwa. Saat ini, produksi terbesar sesuai

dengan mata pencaharian utama adalah ikan hasil tangkapan sebesar

2.453,1 ton, sedangkan rumput laut hanya sebanyak 3 ton. Sebagian

produksi penangkapan ikan di laut diantaranya dihasilkan dari adanya

penggunaan bahan-bahan peledak dan racun. Namun demikian,

diharapkan dengan adanya potensi dan prosfek yang baik dari

pengembangan usaha budidaya rumput laut, maka masyarakat akan dapat

meninggalkan kebiasaan jelek tersebut.
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B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Salinitas

Salinitas perairan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan berkisar

antara 28,60 – 34,51 ppt. Sebaran salinitas di Kabupaten Pangkajene

Kepulauan dapat dilihat pada Gambar 4.1. Dapat dilihat sebaran salinitas

di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, pulau yang letaknya jauh dari pulau

induk memiliki nilai salinitas relatif rendah dibanding pulau yang letaknya

dekat dengan pulau induk.

Rumput lautEucheumatumbuh baik pada salinitas tinggi berkisar 28

– 35 ppt. Penurunan salinitas akibat air tawar yang masuk secara berlebih

akan menyebabkan pertumbuhan rumput laut menjadi tidak normal (DKP,

dalam Firmansyah Samad, 2011). Daerah yang dianjurkan untuk budidaya

rumput laut sebaiknya jauh dari mulut muara sungai (Anggadiredjaet al.,

2006). Salinitas di zona budidaya Kabupaten Pangkajene Kepulauan

(sesuai) untuk budidaya rumput lautEucheuma.

Gambar 4.1 Peta Sebaran Sanilitas Perairan Kabupaten PangkajeneKepulauan
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2. Suhu

Nilai suhu perairan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan berkisar

antara 27,800 – 30,052OC, sebaran suhu permukaan laut di Kabupaten

Pangkajene Kapulauan dapat dilihat pada gambar 4.2. Kondisi ini

menunjukan bahwa suhu permukaan laut tergolong baik untuk dilakukan

kegiatan budidaya rumput laut di Kabupaten Pangkajene Kepulauan.

Suhu memiliki peranan penting dalam proses tumbuh rumput laut.

Kenaikan temperatur yang tinggi akan mengakibatkanthallus rumput laut

menjadi pucat kekuningan dan tidak sehat, rumput laut dapat tumbuh

dengan baik pada kisaran suhu 26 – 32OC (DKP, dalam Firmansyah

Samad, 2011). Kisaran suhu pada zona budidaya di tiap-tiap pulau masuk

dalam kisaran yang baik terhadap pertumbuhan rumput laut.

Gambar 4.2 Peta Sebaran Suhu Perairan Kabupaten PangkajeneKepulauan
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3. Nitrat

Nilai Nitrat perairan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan berkisar

antara 0,07 – 0,90 ppm, sebaran nitrat di perairan Kabupaten Pangkajene

Kapulauan dapat dilihat pada gambar 4.3. Kondisi ini menunjukan bahwa

kadar nitrat di perairan laut tergolong baik untuk dilakukan kegiatan

budidaya rumput laut di Kabupaten Pangkajene Kepulauan.

Rumput lautEucheumatumbuh baik pada kadar nitrat berkisar 0,01

– 1 ppm. Nitrat (NO3) merupakan bentuk utama nitrogen di perairan alami

dan merupakan nutrien bagi pertumbuhan rumput laut. Nitrat sangat

mudah larut dalam air dan bersifat stabil. Senyawa ini dihasilkan dari

proses oksidasi sempurna senyawa nitrogen di perairan (Krameret al.,

1994). Nitrifikasi yang merupakan proses oksidasi ammonia menjadi nitrit

dan nitrat adalah proses yang penting dalam siklus nitrogen dan

berlangsung pada kondisi aerob. Nitrat dapat digunakan untuk

mengelompokan tingkat kesuburan perairan. Perairan oligotrofik memiliki

kadar nitrat antara 0 – 5 mg/l, perairan mesotrofik memiliki kadar nitrat

antara 1 – 5 mg/L, dan perairan eutrofik memiliki kadar nitrat yang

berkisar antara 5 – 50 mg/L (Effendi, 2003).

Kadar nitrat dan fosfat mempengaruhi reproduksi alga bila zat

tersebut melimpah di perairan. Menurut Aslan (1991), kadar nitrat dan

fosfat di perairan akan berpengaruh terhadap kesuburan gametofit alga.

Setiap jenis alga, untuk keperluan pertumbuhannya memerlukan

kandungan nitrat yang berbeda-beda. Agar fitoplankton dapat tumbuh

optimal diperlukan kandungan nitrat antara 0.9 – 3.5 ppm, tetapi

apabila kandungan nitrat di bawah 0.1 atau di atas 4.5 ppm maka nitrat

menjadi faktor pembatas (Sulistijo, 1996).
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Gambar 4.3 Peta Sebaran Nitrat Perairan Kabupaten Pangkajene Kepulauan

4. Fosfat

Tumbuhan yang berada di perairan memerlukan fosfor (P)

sebagai ion fosfat (PO4-) untuk pertumbuhan yang disebut dengan

nutrien atau unsur hara makro. Sumber alami fosfat di perairan adalah

pelapukan batuan mineral dan dekomposisi bahan-bahan organik.

Sumber antropogenik fosfor berasal dari limbah industri, domestik, dan

limbah pertanian (Hutagalung dan Rozak, 1997).

Ernanto (1994)dalam Syamsiah (2007) mengemukakan pembagian

tipe perairan berdasarkan kandungan fosfat di perairan yaitu :

e. Perairan yang tingkat kesuburan rendah memiliki kandungan fosfat

kurang dari 0.02 ppm.

f. Perairan yang tingkat kesuburan cukup subur memiliki kandungan

fosfat 0.021 ppm sampai 0.05 ppm.
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g. Perairan dengan tingkat kesuburan yang baik memiliki kandungan

fosfat 0.051 ppm sampai 1.00 ppm.

Fosfat dapat menjadi faktor pembatas baik secara temporal

maupun spasial karena sumber fosfat yang sedikit di perairan. Kisaran

fosfat yang optimal untuk pertumbuhan rumput laut adalah 0.051 ppm –

1.00 ppm (Indriani dan Sumiarsih, 1991).

Nilai Fosfat perairan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan berkisar

antara 0,058 – 0,822 ppm, sebaran fosfat di perairan Kabupaten

Pangkajene Kapulauan dapat dilihat pada gambar 4.4. Kondisi ini

menunjukan bahwa kadar fosfat di perairan laut tergolong baik untuk

dilakukan kegiatan budidaya rumput laut di Kabupaten Pangkajene

Kepulauan.

Gambar 4.4 Peta Sebaran Nitrat Perairan Kabupaten Pangkajene Kepulauan
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5. Derajat Keasaman (Ph)

Jumlah ion hidrogen dalam suatu larutan merupakan suatu tolak

ukur keasaman. Derajat keasaman menunjukkan aktivitas ion hidrogen

dalam larutan tersebut dan dinyatakan sebagai konsentrasi ion hidrogen

(mol/l) pada suhu tertentu atau pH = - log (H+). Kosentrasi pH

mempengaruhi tingkat kesuburan perairan karena mempengaruhi

kehidupan jasad renik (Nybakken, 1992).

Derajat keasaman (pH) adalah ukuran tentang besarnya kosentrasi

ion hidrogen dan menunjukkan apakah air itu bersifat asam atau basa

dalam reaksinya (Wardoyo, 1975). Derajat keasaman (pH) mempunyai

pengaruh yang sangat besar terhadap organisme perairan sehingga

dipergunakan sebagai petunjuk untuk menyatakan baik buruknya suatu

perairan masih tergantung pada factor-faktor lain.

Menurut Aslan (1991), kisaran pH yang sesuai untuk budidaya

rumput laut adalah yang cenderung basa, pH yang sangat sesuai

untuk budidaya rumput laut adalah berkisar antara 7,0 – 8,5.

Nilai Derajat Keasaman (Ph) perairan di Kabupaten Pangkajene

Kepulauan berkisar antara 6,980 – 7,042 , sebaran Derajat Keasaman (Ph)

di perairan Kabupaten Pangkajene Kapulauan dapat dilihat pada gambar

4.5. Kondisi ini menunjukan bahwa kadar Derajat Keasaman (Ph) di

perairan laut tergolong baik untuk dilakukan kegiatan budidaya rumput

laut di Kabupaten Pangkajene Kepulauan.
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Gambar 4.5 Peta Sebaran Derajat Keasaman (Ph) Perairan KabupatenPangkajene

Kepulauan

6. Oksigen Terlarut (Dissolved Oxygen = DO)

Oksigen terlarut (Dissolved Oxygen=DO) dibutuhkan oleh semua

jasad hidup untuk pernapasan, proses metabolisme atau pertukaran

zat yang kemudian menghasilkan energi untuk pertumbuhan dan

pembiakan. Disamping itu, oksigen juga dibutuhkan untuk oksidasi

bahan-bahan organik dan anorganik dalam proses aerobik. Sumber utama

oksigen dalam suatu perairan berasal sari suatu proses difusi dari udara

bebas dan hasil fotosintesis organisme yang hidup dalam perairan tersebut

(Salmin, 2000). Oksigen terlarut adalah kandungan oksigen yang terlarut

dalam perairan yang merupakan suatu komponen utama bagi

metabolisme organisme perairan yang digunakan untuk pertumbuhan,

reproduksi, dan kesuburan alga (Lobban and Harrison, 1997).
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Faktor-faktor yang menurunkan kadar oksigen dalam air laut adalah

kenaikan suhu air, respirasi (khusus pada malam hari), adanya lapisan

minyak di atas permukaan laut dan masuknya limbah organik yang

mudah terurai ke lingkungan laut. Untuk pertumbuhan rumput laut jenis

Eucheuma cottoniidibutuhkan jumlah oksigen terlarut dalam perairan

sebanyak 2 – 4 ppm, tetapi pertumbuhan lebih baik jika oksigen terlarut

berada di atas 4 ppm (Indriani dan Sumiarsih, 1991).

Nilai Dissolved Oxygen(DO) perairan di Kabupaten Pangkajene

Kepulauan berkisar antara 4,44 – 5,03 ppm, sebaranDissolved Oxygen

(DO) di perairan Kabupaten Pangkajene Kepulauan dapat dilihat pada

gambar 4.6. Kondisi ini menunjukan bahwa kadarDissolved Oxygen

(DO) di perairan laut tergolong baik untuk dilakukan kegiatan budidaya

rumput laut di Kabupaten Pangkajene Kepulauan.

Gambar 4.6 Peta Sebaran Dissolved Oxygen (DO) Perairan KabupatenPangkajene

Kepulauan
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7. Kekeruhan

Nilai kekeruhan perairan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan

berkisar antara 0,18 – 6,06 NTU, sebaran kekeruhan permukaan laut di

Kabupaten Pangkajene Kapulauan dapat dilihat pada gambar 4.7.

Menurut Boyd (1979), kondisi kekeruhan yang baik untuk budidaya

rumput laut (10 - 40 NTU). Sedangkan menurut Walhi (2006), kekeruhan

standar untuk lingkungan rumput laut adalah kurang dari 20 NTU.

Kondisi ini menunjukan bahwa kekeruhan permukaan laut tergolong baik

untuk dilakukan kegiatan budidaya rumput laut di Kabupaten Pangkajene

Kepulauan.

Gambar 4.7 Peta Sebaran Kekeruhan Perairan Kabupaten Pangkajene Kepulauan
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Gambar 4.8 Peta Kesesuaian Lahan Budidaya Rumput Laut Perairan KabupatenPangkajene

Kepulauan

Produksi rumput laut Kabupaten Pangkep berada di urutan ke empat

untuk jenisEuchema Cottoni sp dan Spinosium spsebesar 202.552 ton pertahun

2016 dengan luas area budidaya seluas 3254 ha pertahun 2016. Peta di atas

merupakan hasil analisis overlay dari analisis sebaran factor kesesuaian lahan

untuk budidaya rumput laut. Dari hasil diatas didapatkan terdapat tiga hasil yaitu

N (Tidak sesuai), S1 (Sesuai), dan S2 (Sangat sesuai). Didapatkan wilayah yang

berpotensi untuk produksi rumput laut setelah dianalisis sebsar 81.448 ha. Dua

puluh kali lipat lebih luas dari area budidaya pertahun 2016. Hal ini sangat

membantu dalam memperluas jangkauan area budiday rumput laut.
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A. Kesimpulan

BAB V

PENUTUP

Dari hasil pengolahan data menunjukan bahwa kesesuaian lahan budidaya

rumput laut di Kabupaten Pangkajene Kepulauan berada pada tingkatan “sesuai”

seluas 81.448 ha. Salinitas perairan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan berkisar

antara 28,60 – 34,51 ppt, Nilai suhu perairan di Kabupaten Pangkajene

Kepulauan berkisar antara 27,800 – 30,052OC, Nilai Nitrat perairan di

Kabupaten Pangkajene Kepulauan berkisar antara 0,07 – 0,90 ppm, Nilai Fosfat

perairan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan berkisar antara 0,058 – 0,822 ppm,

Nilai Derajat Keasaman (Ph) perairan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan

berkisar antara 6,980 – 7,042, NilaiDissolved Oxygen(DO) perairan di

Kabupaten Pangkajene Kepulauan berkisar antara 4,44 – 5,03 ppm, dan Nilai

kekeruhan perairan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan berkisar antara 0,18 –

6,06 NTU.

B. Saran

Memperluas area budidaya rumput laut untuk peningkatan hasil produksi

pertahun

Mendorong terbentuknya industry pengolahan rumput laut untuk mengurangi

biaya distribusi ke industry di luar wilayah Kabupaten Pangkep

Memperkenalkan dan mempromosikan lahan-lahan potensial untuk budidaya

rumput laut.
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