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Makro alga merupakan tumbuhan tingkat rendah yang hidup diperairan baik tawar maupaun laut, 

tetapi jumlah yang melimpah banyak hidup di laut. Makro alga hidupnya sebagai benthos yaitu 

hidup menencap atau melekat dalam dasar laut. Di Teluk Meru Taman Nasional Meru Betiri 

Banyuwangi merupakan pantai yang potensial dan sangat mendukung terhadap sumberdaya 

alamnya. Hingga saat ini belum diketahui spesies makro alga apa saja yang terdapat dipantai 

tersebut. Oleh karena Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman 

makro alga dan parameter ekologi yang meliputi kepadatan absolut, kepadatan relatif, frekuensi 

absolut, frekuensi relatif, luas Penutupan Absolut, Luas Penutupan Relatif, dan Indeks Nilai 

Penting yang di Temukan di Teluk Meru Taman Nasional Meru Betiri Banyuwangi.  

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh makro alga yang terdapat di Teluk Meru Taman Nasional Meru Betiri Banyuwani 

sedangkan sampelnya adalah makro alga pada 54 plot. Pengamatan dilakukan dengan 

menggunakan metode line transek, menggunakan 1 stasiun, 6 transek dan 54 plot. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa keanekaragaman makro alga di Teluk Meru Taman 

nasional Meru Betiri Banyuwangi terdiri dari 8 species yaitu: Rhodymenia palmata (Linnaeus) 

Greville, Sargassum echinocarpum J.Agardh, Sargassum crassifolium J. Agardh, Sargassum 

duplicatum J.Agardh, Dictyota indica Sonder, Caulerpa lentifera J.Agardh, Ulva fasciata Delili, 

Codium edule Silva. Dan rata-rata parameter ekologinya sebagi berikut Kepadatan tertinggi 

adalah Ulva fasciata Delile (4,37) dengan kepadatan relatifnya(0,272), frekuensi tertinggi adalah 

Sargassum crassifolium J.Agardh (0,592) dengan Frekuensi relatif (0,149), Luas Penutupan 

tertinggi adalah ulva fasciata Delie (0,099) dengan luas penutupan relatif (0,231) dan Indeks 

Nilai Penting tertinggi adalah Ulva fasciata Delili (0,403). Dari hasil penelitian menunjukkan 

bahwa makro alga yang mendominasi Teluk Meru adalah Ulva fasciata Delili karena secara 

Ekologi Teluk Meru Taman Nasional Meru Betiri Banyuwangi memiliki kondisi lingkungan 

yang mendukung kehidupan species tersebut. 

 

  

 


