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DESKRIPSI :

Dari lima parameter oseanografi yang diukur di perairan Jikumerasa,
hampir semua stasiun pengukuran memiliki kondisi yang baik untuk
budidaya Euchema, hanya lokasi di dalam laguna yang kurang memenuhi
syarat karena kekeruhannya yang tinggi.
Berdasarkan seluruh parameter kimia hara di setiap lokasi diketahui
bahwa semua hasil analisa menunjukkan kualitas air yang masih dapat
diterima untuk budidaya rumput laut. Dengan demikian, dapat ditarik
garis besar bahwa di semua titik pengambilan sampel kualitas airnya
masih memadai untuk budidaya Euchema.
Rata–rata produktivitas harian biomassa Euchema cottonii pada perlakuan
kedalaman 30 cm sebesar 8,79%/h (satu susun) dan 11,75%/h (tiga
susun), pada perlakuan kedalaman 60 cm sebesar 5,41%/h (satu susun)
dan 2,21%/h (tiga susun), serta pada perlakuan kedalaman 90 cm sebesar
8,43%/h (satu susun) dan 9,41%/h (tiga susun). Pada penelitian ini tidak
terdapat pengaruh yang signifikan dari penanaman pada tiga tingkat
kedalaman maupun jumlah susunnya.
Biota penempel didominasi jenis Enteromorpha flexuosa dan
Enteromorpha linza dari algae hijau (Chlorophyta) dan diikuti oleh jenis
lainnya seperti Hincksia midchelliae, Spyridia fusiformis (Rhodophyta),
Chaetomorpha carssa (Chlorophyta), Bodlea composite (Chlorophyta),
Dictyiopteris asrosichoides (Phaeophyta) serta Struvea anastomosan
(Chlorophyta) serta Spyridia fusiformis (Rhodophyta). Sedangkan hewan
predator yang dijumpai pada penelitian ini adalah ikan dan penyu.
Pengaruh teknik budidaya rumput laut terhadap vegetasi lamun yang ada
dibawahnya belum bisa diamati karena lokasi yang berbeda.
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