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Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 2 – 20 Nopember 2005, 
bertempat di daerah pasang surut Pantai Rontu Kecamatan Monta Kabupaten 

Bima-Nusa Tenggara Barat, sedangkan untuk identifikasi telah dilaksanakan di 
Laboratorium Pusat Penelitian Oceanografi-LIPI Jakarta pada tanggal 23-29 
Nopember 2005. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui distribusi spasial dari 
makroalga, keanekaragaman makroalga dan untuk mengetahui faktor- faktor 

fisika, kimia dan biologi apa sajakah yang menyebabkan terjadinya distribusi 
spasial dari makroalga di daerah pasang surut Pantai rontu Kecamatan Monta  
kabupaten Bima-Nusa Tenggara Barat. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif  
dengan rteknik pengambilan data meliputi data primer dan data skunder.  

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi lapangan, wawancara dan 
studi pustaka. 
Hasil penelitian menunjukkan distribusi spasial makroalga yang terdapat di 

Pantai Rontu umumnya menjukkan pola regular (Seragam). Jenis yang hidup  
dengan pola seragam adalah Laurencia sp dan Halimeda opuntia (Linnaeus)  

Lamx. Jenis yang lain seperti Gracilaria salicornia (C. Agardh) Dawson, 
Eucheuma spinosum (Linnaeus) J. Agardh, Kappaphycus alvarezri (Doty),  
Galaxaura fastigiata Decaisne, Galaxaura rugosa (Ellis & Solander) Lamx,  

Padina japonica Yamada, Sargassum sp, Caulerpa serrulata (Forsskal) J. Agardh,  
Halimeda makroloba Desaisne, dan Halycorine wrightii Harvey menunjukkan 

jenis ini hidup secara acak atau random. Dan keanekaragaman makroalga yang 
terdapat di pantai Rontu adalah memiliki keanekaragaman yang sedang.  
Dan nilai indeks keanekaragaman makroalga yang terdapat dipantai Rontu 

adalah memiliki keanekaragaman yang sedang. Hasil penelitian menunjukkan 
nilai keanekaragaman adalah < 3. 

Hasil pengamatan terhadap kualitas air menunjukkan bahwa pada transek I  
memiliki suhu 28 oC, kecerahan/kedalaman yang terdapat pada transek I dan V 
35 cm, pH 7 dan salinitas pada transek I dan II 32 o/oo. Pada transek II dan III  

memiliki suhu 29 oC, kecepatan arus 32 cm/dtk untuk, pH 7,3, pada transek III  
memiliki kecerahan/kedalaman 31 cm. Transek II dan IV memiliki 

kecerahan/kedalaman 30 cm. Pada transek V memiliki suhu 31,36 oC, pH 7,6 dan 
salinitas 35 o/oo. 
Keseluruhan hasil penelitian tentang jenis makroalga di daerah pasang 

surut pantai Rontu Kecamatan Monta Kabupaten Bima-NTB terdiri dari 3 divisio, 
7 ordo, 9 family, 9 genus, dan 12 spesies yaitu Gracilaria salicornia (C. Agardh) 



Dawson., Kappaphycus alvarezii (Doty), Eucheuma spinosum (Linnaeus) J.  
Agardh, Galaxaura fastigiata Decaisne, Galaxaur rugosa (Ellis & Solander)  

Lamx., Laurencia sp, Padina japonica Yamada, Sargassum sp, Caulerpa  
serrulata (Forsskal) J. Agardh, Halimeda opuntia (Linnaeus) Lamx, Halimeda  

makroloba Decaisne dan Halicoryne wrightii Harvey.  

 


