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ABSTRAK 
 
 

Rawa Pening merupakan salah satu perairan umum yang ada di wilayah 
Kabupaten Semarang dengan luas genangan mencapai 2020 Ha. Rawa Pening 
mempunyai banyak fungsi dan penting bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. 
Kondisi Rawa Pening saat ini cukup memprihatinkan, salah satu ancaman 
terhadap kelestarian Rawa Pening adalah adanya populasi tumbuhan yang 
menutup permukaan perairan.  Tujuan penelitian ini adalah mengetahui struktur 
dan komposisi tumbuhan di kawasan Rawa Pening, adanya perbedaan struktur 
dan komposisi tumbuhan antara area litoral dan limnetik, jenis tumbuhan yang 
memiliki nilai penting paling tinggi, kondisi faktor lingkungan yang 
mempengaruhi struktur dan komposisi tumbuhan. 

 Penelitian dilakukan di kawasan Rawa Pening antara bulan Maret – April 
2005. Populasi  dalam penelitian adalah semua jenis tumbuhan yang hidup di 
perairan Rawa Pening. Sampel dalam penelitian adalah semua tumbuhan  yang 
hadir dalam 100 kuadrat pengamatan. Tehnik sampling menggunakan Purposive 
random sampling dengan membagi area menjadi dua yaitu area litoral dan 
limnetik. Pada masing-masing area ditentukan 5 stand dan pada masing-masing 
stand diletakkan 10 kuadrat ukuran 2x2 m. Sebagai data pendukung, diukur 
parameter lingkungan berupa suhu air, intensitas cahaya, pH air, CO2 terlarut, 
kedalaman air, parameter N, phospat, Ca, karbonat, dan bikarbonat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada seluruh area pengamatan 
ditemukan 25 jenis tumbuhan yang terdiri dari 16 famili. Eichhornia crassipes 
merupakan tumbuhan yang memiliki rerata nilai penting paling tinggi (tumbuhan 
dominan). Dua tumbuhan yang memiliki nilai penting dibawah Eichhornia 
crassipes adalah Salvinia cucullata dan Sacciolepis interupta (tumbuhan 
predominan).  Indeks keanekaragaman dari stand 1 sampai stand 10 berkisar 
antara 1,9 – 2,3. Parameter lingkungan yang diukur menunjukkan hasil yang 
relatif sama pada seluruh stand yang diamati, kecuali kedalaman air. 

Simpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan nilai pentingnya komunitas 
tumbuhan di kawasan Rawa Pening adalah komunitas Eichhornia crassipes. 
Indeks keanekaragaman dari 10 stand yang diamati termasuk dalam kategori 
tinggi ( H’ > 1,5 – 3 ). Terdapat perbedaan struktur dan komposisi antara area 
litoral dan limnetik. Perbedaan komposisi antara kedua area ditunjukkan oleh 14 
jenis tumbuhan. Hasil uji t menunjukkan bahwa terdapat perbedaan indeks 
keanekaragaman antara dua area yang diamati ( area litoral lebih tinggi ). Dari 
seluruh faktor lingkungan yang diukur, parameter kedalaman air diduga sebagai 
faktor yang berpengaruh terhadap struktur dan komposisi tumbuhan pada dua area 
yang diamati. Disarankan, perlu kiranya mewaspadai kemungkinan  adanya 
perubahan yang disebabkan oleh berkembangnya struktur dan komposisi 
tumbuhan yang ada khususnya perkembangan populasi Eichhornia crassipes, 
Salvinia cucullata, dan Sacciolepis interupta.   
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Rawa Pening merupakan salah satu perairan umum yang ada di wilayah 

Kabupaten Semarang dengan luas genangan mencapai 2020 Ha. Terletak pada 

ketinggian 463 meter dpl. dan berada di antara wilayah Kecamatan Banyubiru, 

Ambarawa, Bawen, dan Tuntang. Perairan Rawa Pening menjadi tempat 

bermuaranya beberapa sungai yaitu Sungai Ngaglik, Sungai Panjang, Sungai Legi, 

Sungai Muncul, Sungai Parat, dan Sungai Sraten sedangkan sebagai aliran 

keluarnya melalui Sungai Tuntang  (Anonim, 2001). 

Menurut Tjitrosoedirjo & Wiroatmodjo dalam Anonim (2003) secara fisik 

geografis, Rawa Pening adalah suatu kawasan danau  (rawa) yang terletak di 

sebelah jalan raya Solo – Semarang dan berjarak 10 Km ke arah Utara dari Kota 

Salatiga. Rawa Pening terjadi pada masa tertier (zaman kenozoikum) oleh adanya 

gerakan endogen bumi yang mengangkat bagian luar (up lift) dan 

menenggelamkan (subsidence) bagian tengah (Van Bemmelen dalam 

Anonim,2003). Bagian tengah tersebut kemudian terisi air yang kemudian dikenal 

sebagai Rawa Pening. Pada tahun 1912 – 1917 Pemerintah Belanda 

menyempurnakan (meninggikan) bendungan alam di sebelah Timur laut dan 

mencoba memanfaatkannya untuk pengairan dan pembangkit listrik di Jelog. 

Sesudah mengalami perluasan pada tahun1936 maka luas Rawa Pening mencapai 

sekitar 2500 Ha pada musim hujan dan 560 Ha pada musim kemarau. Luasan 

1 
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Rawa Pening yang sangat berfluktuasi tersebut disebabkan oleh berfluktuasinya 

debet air dari beberapa sungai utama yang masuk (bermuara) ke Rawa Pening. 

Rawa Pening mempunyai fungsi yang sangat besar dan penting bagi 

kehidupan masyarakat di sekitarnya. Air dari Rawa Pening dimanfaatkan sebagai 

sumber pengairan (irigasi) juga sebagai sumber tenaga untuk pembangkit listrik di 

Jelog. Beberapa tempat di Rawa Pening dimanfaatkan penduduk sebagai tempat 

budidaya ikan. Berkaitan dengan pemanfaatannya maka perairan Rawa Pening 

dibagi dalam tiga zona yaitu zona suaka, zona penangkapan ikan, dan zona 

budidaya ikan. Zona suaka merupakan zona yang tertutup untuk umum dan 

merupakan zona yang digunakan sebagai tempat berkembangbiaknya ikan. Zona 

budidaya diperuntukkan untuk kegiatan usaha budidaya ikan. Sedangkan zona 

penangkapan merupakan zona yang digunakan untuk kegiatan usaha penangkapan 

ikan. Rawa Pening menjadi sumber kehidupan ekonomi bagi masyarakat di 

sekitarnya yaitu sebagai nelayan, pencari enceng gondok, petani pasang surut, jasa 

transportasi perahu, dan pencari bahan dasar pupuk. 

Kondisi Rawa Pening saat ini cukup memprihatinkan, ancaman terhadap 

kelestarian Rawa Pening terutama dikarenakan oleh pendangkalan atau 

sedimentasi. Sedimen tersebut berasal dari lumpur yang terbawa oleh aliran 

sungai yang bermuara di Rawa Pening. Pendangkalan yang terjadi di perairan 

Rawa Pening, dikawatirkan akan mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap 

ekosistem di perairan tersebut.  Gangguan terhadap Rawa Pening juga disebabkan 

oleh buangan air limbah yang berasal dari kawasan industri di sekitarnya. Kondisi 

lain yang perlu diperhatikan adalah besarnya populasi tumbuhan yang menutup 
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sebagian perairan Rawa Pening. Populasi tumbuhan yang nampak mencolok 

adalah enceng gondok (Eichhornia crassipes). Keberadaan enceng gondok 

tersebut menguntungkan bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pengrajin 

enceng gondok namun bila populasinya tidak terkontrol dapat mengganggu 

keseimbangan ekosistem dan kehidupan biota lain. 

Populasi tumbuhan yang menutup perairan Rawa Pening dapat 

menyebabkan menurunnya nilai guna dan kualitas air Rawa Pening. Pertumbuhan 

populasi enceng gondok yang semakin tidak terkontrol kiranya perlu mendapat 

perhatian. Dalam rangka menyediakan data dasar yang dapat dipergunakan 

sebagai pedoman untuk usaha konservasi maka sebagai langkah awal akan 

diungkap tentang struktur dan komposisi tumbuhan di kawasan Rawa Pening 

dengan pendekatan kajian secara ilmiah.  

 

B.  Permasalahan 

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka permasalahan dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana struktur dan komposisi tumbuhan di kawasan Rawa Pening.  

2. Apakah ada perbedaan struktur dan komposisi tumbuhan antara area limnetik 

dan litoral di kawasan Rawa Pening.  

3. Jenis Tumbuhan apakah yang memiliki nilai penting paling tinggi. 

4. Bagaimana kondisi faktor lingkungan yang mempengaruhi struktur dan 

komposisi tumbuhan di kawasan Rawa Pening. 

 

 

 



 4

C. Penegasan Istilah  

Untuk menghindari adanya perbedaan pengertian dalam penelitian ini 

maka beberapa istilah yang perlu diberikan penjelasan adalah sebagai berikut. 

1. Struktur tumbuhan 

Struktur tumbuhan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan  kelimpahan 

dengan menggunakan indeks nilai penting setiap jenis penyusun komunitas 

dan indeks keanekaragaman komunitas.  

2. Komposisi tumbuhan 

Komposisi tumbuhan merupakan jumlah jenis yang terdapat dalam suatu 

komunitas tumbuhan.  

3. Rawa Pening 

Rawa Pening dalam penelitian ini adalah seluruh kawasan perairan Rawa 

Pening yang berada di wilayah Kabupaten Semarang dengan luas genangan 

mencapai 2020 Ha. Terletak pada ketinggian 463m dpl dan berada di antara 

wilayah Kecamatan Banyubiru, Ambarawa, Bawen, dan Tuntang. 

4. Area litoral 

Area litoral dalam penelitian ini adalah area yang diukur dari tepi air rawa 

sampai 10 meter ke arah tengah perairan. 

5. Area limnetik       

Area limnetik adalah daerah perairan terbuka di luar area litoral. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui struktur dan komposisi tumbuhan di kawasan Rawa Pening. 
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2. Mengetahui adanya perbedaan struktur dan komposisi tumbuhan antara 

area limnetik dan litoral di kawasan Rawa Pening. 

3. Mengetahui jenis tumbuhan yang memiliki nilai penting paling tinggi. 

4.  Mengetahui kondisi faktor lingkungan yang mempengaruhi struktur dan 

komposisi tumbuhan di kawasan Rawa Pening. 

 

E. Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi awal 

tentang tumbuhan di perairan Rawa Pening Semarang. Dengan mengetahui 

struktur dan komposisi tumbuhan beserta faktor lingkungannya maka dalam 

rangka usaha konservasi di masa mendatang dapat dipergunakan sebagai dasar 

dalam menentukan macam campur tangan manusia yang mungkin dilakukan.     
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Struktur dan Komposisi Tumbuhan 

Struktur tumbuhan adalah organisasi individu – individu di dalam ruang 

yang membentuk tipe vegetasi atau asosiasi tumbuhan. Sedangkan komposisi 

tumbuhan merupakan jumlah jenis yang terdapat dalam suatu komunitas 

tumbuhan.  

Ekologi vegetasi paling sedikit membagi struktur vegetasi dalam 5 aras 

yaitu fisiognomi vegetasi, struktur biomassa, life form ( growth form ), struktur 

floristik dan struktur tegakan ( Dansereu dalam Mueler-Dumbois & Ellenberg, 

1974 ). 

Kershaw (1973) membagi struktur vegetasi dalam 3 komponen yaitu  

1.  Struktur vertikal berupa stratifikasi secara vertikal suatu vegetasi. 

2.  Struktur horisontal berupa distribusi spatial dan pengelompokan jenis. 

3.  Kelimpahan ( abudance ) setiap jenis dalam komunitas. 

Life form atau bentuk pertumbuhan dapat termasuk satu atau semua dari 

hal berikut tergantung pada konteksnya (Sunarto Hardjosuwarno, 1990).  

1. Ukuran lama hidup ( life-span ) dan kerasnya kayu takson. 

2. Derajad kebebasan suatu takson misalnya tumbuhan hijau yang berakar          

ke dalam tanah, parasitis, saprofitis, atau epifitis. 

3. Morfologi takson. 

4. Sifat daun takson. 

 
6 
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5. Lokasi kuncup pada saat parennating seperti: fanerofit, kamefit, hemikriptofit, 

kriptofit (geofit). 

6. Fenologi. 

 

B. Populasi, Komunitas, dan Keanekaragaman Jenis dalam komunitas 

1. Populasi 

Kata populasi berasal dari bahasa latin yang mula-mula berarti penduduk, 

yaitu jumlah individu yang mendiami suatu tempat (Dirdjosoemarno,1993). 

Menurut Odum (1993), populasi adalah sekelompok organisme dari spesies yang 

sama yang menduduki ruang atau tempat tertentu. Secara umum populasi dapat 

dianggap sebagai suatu kelompok organisme yang terdiri dari individu yang 

tergolong dalam satu jenis atau satu verietas, satu ekotipe atau satu unit taksonomi 

lain yang terdapat pada suatu tempat (Resosoedarmo dkk.,1984). Sedang menurut 

Krebs dalam Ngabekti (2003), populasi adalah sekelompok makhluk hidup yang 

sama spesiesnya dan mendiami suatu ruang dan waktu tertentu. 

Populasi mempunyai dua karakteristik dasar yaitu karakteristik biologi 

yang merupakan ciri yang dipunyai oleh individu-individu pembangun populasi, 

dan karakteristik statistik yang merupakan ciri uniknya sebagai himpunan 

individu. Karakteristik biologis populasi adalah: 

a. Mempunyai struktur dan organisasi tertentu yang sifatnya ada yang 

konstan dan ada yang mengalami perubahan sejalan dengan waktu. 

b. Mempunyai ontogeni atau sejarah hidup. 

c. Dapat dikenai dampak faktor-faktor lingkungan dan dapat memberikan 

respon terhadap faktor lingkungan. 
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d. Mempunyai hereditas. 

e. Terintegrasi oleh faktor-faktor hereditas dan lingkungan. 

Karakteristik statistik timbul sebagai akibat aktivitas kelompok individu 

yang berinteraksi. Karakteristik statistik populasi adalah (Odum,1993): 

a. Kelimpahan dan kerapatan populasi. 

b. Sebaran umur. 

c. Distribusi atau dispersi individu-individu dalam populasi. 

d. Potensi biotik. 

e. Bentuk pertumbuhan. 

 
2. Komunitas 

Suatu organisme tidak dapat hidup menyendiri tetapi harus hidup bersama-

sama dengan organisme sejenis atau dengan organisme yang lain jenis. Kelompok 

tumbuhan dan hewan yang secara bersama telah menyesuaikan diri dan menghuni 

suatu tempat alami disebut komunitas (Resosoedarmo dkk.,1984) 

Menurut Odum (1993), komunitas biotik adalah kumpulan populasi yang 

hidup dalam daerah atau habitat fisik tertentu. Sementara Shelford dalam 

Ngabekti (2003) menyatakan komunitas biotik sebagai suatu kumpulan dengan 

kesatuan komposisi taksonomik serta relatif tampak seragam dan dengan 

organisasi trofik serta pola metabolik tertentu.  

 Suatu komunitas memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh setiap 

spesies sebagai komponen penyusunnya. Menurut Sutjipta (1993) ada lima 

karakteristik komunitas yang telah diukur dan  dikaji, sebagai berikut. 

a. Keanekaragaman atau diversitas spesies. 
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b. Bentuk dan struktur pertumbuhan. 

c. Dominansi. 

d. Kelimpahan relatif. 

e. Struktur trofik. 

Komposisi suatu komunitas ditentukan oleh seleksi tumbuhan dan hewan 

yang kebetulan mencapai dan mampu hidup di tempat tersebut. Kegiatan anggota 

komunitas ini bergantung pada penyesuaian diri setiap individu terhadap faktor-

faktor fisik dan biologi yang ada di tempat tersebut (Resosoedarmo dkk.,1984) 

Menurut Ngabekti (2003), komunitas dapat disebut dan diklasifikasi 

menurut tiga hal. 

a. Bentuk atau sifat struktur utama. 

b. Habitat fisik komunitas. 

c. Sifat fungsional. 

3. Keanekaragaman jenis dalam Komunitas 

Diversitas atau keanekaragaman merupakan suatu keragaman diantara 

anggota suatu komunitas (Supriatno,2001). Sementara Deshmukh (1992) 

mengartikan keanekaragaman sebagai gabungan antara jumlah jenis dan jumlah 

individu masing-masing jenis dalam suatu komunitas atau sering disebut 

kekayaan jenis.  

Menurut Resosoedarmo dkk. (1984), keanekaragaman kecil terdapat pada 

komunitas yang ada di daerah dengan lingkungan yang ekstrim, seperti daerah 

kering, tanah miskin, dan pegunungan tinggi. Sementara itu keanekaragaman 

tinggi terdapat di daerah dengan lingkungan optimum. 
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Menurut Odum (1993) ada dua komponen keanekaragaman jenis yaitu 

kekayaan jenis dan kesamarataan. Kekayaan jenis adalah jumlah jenis dalam suatu 

komunitas. Keanekaragaman jenis cenderung besar dalam suatu komunitas yang 

lebih tua. Keanekaragaman jenis cenderung kecil untuk komunitas yang baru 

dibentuk. Kesamarataan adalah pembagian individu yang merata diantara jenis. 

Pada kenyataannya setiap spesies itu mempunyai jumlah individu yang tidak 

sama. Analisis keanekaragaman jenis dapat dihitung dengan menggunakan indeks 

keanekaragaman menurut Shannon. 

Ngabekti (2003) menyatakan ada dua macam pendekatan yang digunakan 

untuk menganalisis keanekaragaman jenis,yaitu: 

a. Perbandingan yang didasarkan pada bentuk, pola atau kurva banyaknya 

jenis. 

b. Perbandingan yang didasarkan pada indeks keanekaragaman. 

 

C. Ekosistem Tumbuhan Rawa  

Menurut Odum (1993) satu kesatuan antara mahkluk hidup dengan 

lingkungannya (abiotik maupun biotik) disebut ekosistem. Dipandang dari sudut 

biologi, ekosistem merupakan unit fungsional ekologi maka ekosistem disusun 

dari komponen abiotik (bahan organik dan anoganik, air, udara, dan lingkungan 

termasuk iklim dan faktor fisik lain) serta komponen biotik (terdiri dari individu, 

populasi dan komunitas yang berperan sebagai produsen, konsumen maupun 

pengurai). 

Ekosistem merupakan sistem yang terbuka, yaitu sistem yang mempunyai 

satu atau lebih masukan dan keluaran. Masukan dan keluaran tersebut dapat 
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berupa energi, materi atau makhluk hidup. Energi merupakan hal yang penting 

dalam semua ekosistem. Sumber dan kuantitas energi yang digunakan dalam 

ekosistem menentukan jenis dan jumlah makhluk hidup, pola proses fungsional, 

dan proses perkembangan (Ngabekti,2003).   

Rawa adalah perairan yang cukup luas yang terdapat di dataran rendah 

dengan sumber air berasal dari air hujan atau air laut dan berhubungan atau tidak 

berhubungan dengan sungai, relatif tidak dalam, mempunyai dasar lumpur atau 

tumbuhan membusuk, terdapat vegetasi baik yang mengapung atau mencuat 

maupun tenggelam. 

Ekosistem rawa air tawar merupakan ekosistem dengan habitat yang 

digenangi air tawar yang kaya mineral dengan pH  sekitar 6. Kondisi permukaan 

air tidak selalu tetap, adakalanya turun. Biasanya dalam ekosistem rawa air tawar 

tersebut tidak terdapat banyak jenis. Jenis pohon cenderung berkelompok 

membentuk komunitas yang miskin jenis ( Zoer’aini Djamal Irwan, 1997 ). 

Rawa semakin kaya jika rawa tersebut semakin tua umurnya. Flora air 

rawa sebagian  terdiri dari tumbuhan mengapung seperti  Pistia, Nymphoides, 

sebagian lain lagi tumbuhan yang terdapat dalam air seperti Ottelia dan Hidrilla. 

Tumbuhan yang berakar di dalam lumpur tapi bagian tumbuhan lainnya terdapat 

di atas air seperti Elaeocharis, beberapa tanaman mengapung tapi mempunyai 

akar rimpang di dalam lumpur seperti Nymphaea dan Nelumbium. Tumbuhan lain 

yang menarik adalah Eichhornia (Van Steenis, 1992 ). 
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D. Faktor Abiotik Perairan yang Mempengaruhi Tumbuhan 

1. Suhu 

Suhu merupakan faktor intensitas dari energi panas. Suhu air biasanya 

diukur dengan termometer air raksa. Perubahan suhu pada atmosfer atau pada 

perairan banyak dipengaruhi oleh pancaran sinar matahari (Sumawidjaja,2001). 

Menurut Dirdjosoemarto (1993) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

penerimaan panas matahari oleh bumi,yaitu 

a. Kedudukan matahari atau sudut datang sinar matahari terhadap bumi. 

b. Lamannya penyinaran cahaya matahari. 

c. Ujud permukaan bumi (daratan, lautan, hutan dll.). 

d. Banyaknya awan yang menghalangi penyinaran matahari. 

Sumawidjaja (2001) menyatakan bahwa variasi suhu harian atau tahunan 

dari perairan merupakan hasil dari radiasi, penguapan, dan konduksi panas. 

Variasi suhu pada ekosistem air tawar sangat kecil dan perubahannya berlangsung 

sangat lambat. Pengaruh suhu pada perairan menimbulkan adanya sirkulasi zat 

hara di dalam air yang diperlukan oleh tumbuhan yang hidup di permukaan 

perairan (Dirdjosoemarto,1993).  

2. Cahaya 

Cahaya sangat penting bagi kehidupan organisme khususnya tumbuhan. 

Cahaya diperlukan tumbuhan dalam proses fotosintesis. Ada tiga aspek cahaya 

yang berpengaruh bagi kehidupan yaitu kualitas warna cahaya, intensitas cahaya, 

dan lamanya penyinaran (Dirdjosoemarto,1993). 
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Cahaya yang jatuh dipermukaan air akan dipantulkan dan diteruskan ke 

dalam air. Bagian yang dipantulkan bergantung pada sudut jatuh dan keadaan 

permukaan air. Selama perubahan tinggi matahari dalam sehari terjadi perubahan 

yang besar dalam bagian cahaya yang dipantulkan. Hal ini menyebabkan 

intensitas cahaya pada sore hari lebih rendah dibandingkan siang hari 

(Sumawidjaja,2001). 

3. pH air 

pH didefinisikan sebagai logaritma dari konsentrasi ion hidrogen. 

Keasaman ditunjukkan mulai dari 0 – <7 dan alkalinitas ditunjukkan >7 – 14. 

Beberapa rawa mempunyai pH antara 6 – 9. Ketika pH rawa turun di bawah 

empat, keanekaragaman jenis terbatas (Goldman & Horne,1983).   

Derajad keasaman (pH) air merupakan suatu ukuran keasaman air yang 

dapat mempengaruhi kehidupan tumbuhan  dan hewan perairan, sehingga dapat 

digunakan untuk menyatakan baik buruknya kondisi perairan sebagai lingkungan 

hidup (Odum,1993). 

4. CO2 

Karbondioksida yang terdapat di dalam air berasal dari aktivitas respirasi 

tumbuh-tumbuhan, hewan, dan pembusukan bahan organik (Resosoedarmo,1984). 

Menurut Odum (1993) karbondioksida merupakan gas yang dibutuhkan oleh 

tumbuhan air renik atau tingkat tinggi untuk melakukan fotosintesis. Bagi 

tumbuhan hijau jumlah karbondioksida harus tersedia dalam jumlah yang cukup 

banyak. Tetapi jika jumlah tersebut melampaui batas akibatnya kehidupan hewan-
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hewan akan mengalami saat-saat kritis karena selain mempengaruhi pH, kadar 

CO2 yang terlalu tinggi dapat meracuni hewan air secara langsung.  

Ewusie (1990) menyatakan bahwa hamparan tebal tumbuhan air yang 

menutupi permukaan perairan dapat menyebabkan akumulasi CO2 karena cahaya 

tidak dapat menembus perairan maka CO2 terkumpul di bawah hamparan 

tumbuhan air, akibatnya banyak biota yang tidak mampu bertahan hidup. 

Kandungan CO2 yang masih dapat ditolerir oleh biota perairan apabila berada 

dibawah 12 ppm (Soeseno,1987). 

 

 

 

 

 

 



 15

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu penelitian 

Penelitian dilakukan di kawasan Rawa Pening, Kabupaten Semarang Jawa 

Tengah, yang dilakukan antara bulan Maret - April 2005. 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua jenis tumbuhan yang hidup di 

perairan Rawa Pening Kabupaten Semarang. 

2. Sampel  

Sampel dalam penelitian ini adalah semua tumbuhan yang hadir pada 100 plot 

(kuadrat) pengamatan yang diletakkan di kawasan perairan Rawa Pening 

Kabupaten Semarang. 

3. Tehnik sampling 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive random 

sampling. Sebagai langkah awal dilakukan survey lapangan, kegiatan ini 

merupakan studi pendahuluan guna memperoleh gambaran secara umum 

tentang kondisi vegetasi tumbuhan Rawa Pening dengan faktor 

lingkungannya. 

 Berdasarkan survey lapangan ditetapkan dua area pengamatan yaitu area 

litoral dan area limnetik. Area litoral yaitu daerah pinggiran atau tepi suatu 

perairan. Dalam penelitian ini ditetapkan bahwa area litoral merupakan area yang 
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diukur dari tepi air rawa hingga 10 meter ke arah perairan.  Sedang yang disebut 

area limnetik yaitu daerah tengah suatu perairan yang merupakan perairan terbuka 

atau daerah selain area litoral. Pada masing-masing area pengamatan ditentukan 

lima stand, selanjutnya pada tiap stand diletakkan sepuluh kuadrat secara acak.  

 

C. Variabel Penelitian  

1. Variabel utama dalam penelitian ini adalah struktur dan komposisi tumbuhan. 

2. Variabel pendukung dalam penelitian ini meliputi suhu air, intensitas cahaya, 

pH air, kadar CO2 terlarut, kedalaman air, kandungan unsur N, phosphat, Ca, 

karbonat, dan bikarbonat di perairan Rawa Pening Kabupaten Semarang. 

 

D. Alat dan Bahan  

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

1. Termometer skala 0 0  C – 100 0 C  untuk mengukur suhu air. 

2. Lux meter skala high 0 – 2000 dan low 0 – 300 untuk mengukur intensitas 

cahaya. 

3. pH meter untuk mengukur pH air . 

4. Rol meter, parang, dan tali rapia untuk pembuatan plot pengamatan. 

5. Tongkat berskala untuk mengukur kedalaman air dengan ketelitian 1 cm. 

6. Botol winkler dan pipet untuk mengukur CO2 terlarut. 

7. Reagen untuk mengukur CO2 terlarut yaitu larutan PP dan NaOH. 

8. Gunting tanaman, sasak herbarium, kertas koran, kantong plastik, kertas label 

untuk pembuatan herbarium dan koleksi specimen tumbuhan. 
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9. Tumbuhan dan air pada seluruh area yang dikaji dalam penelitian ini. 

 

E. Prosedur Penelitian 

1. Penentuan peletakan plot 

Metode yang digunakan adalah purposive random sampling dengan 

harapan sampel tumbuhan yang terambil dapat mewakili seluruh komunitas 

tumbuhan di perairan Rawa Pening. Pada perairan Rawa Pening ditetapkan dua 

area pengamatan yaitu area litoral dan area limnetik, selanjutnya pada dua area 

tersebut masing-masing ditentukan lima stand secara subyektif. Selanjutnya 

ditetapkan bahwa stand 1,2,3,4 dan 5 adalah stand pengamatan pada area litoral, 

stand 6, 7, 8, 9 dan 10 untuk area limnetik. Pada masing-masing stand diletakkan 

10 kuadrat dengan ukuran 2 x 2 meter. 

 
2. Pengamatan jenis dan kelimpahan tumbuhan 

Komunitas tumbuhan di perairan Rawa Pening adalah tumbuhan semak 

dan herba. Tumbuhan yang teramati di dalam kuadrat ditentukan jenisnya. Nama 

jenis ditentukan langsung di lapangan dengan mengacu pada Gembong 

Tjitrosoepomo (1998). Untuk jenis yang belum teridentifikasi diambil sampelnya, 

diberi kode dan label untuk diidentifikasi  di laboratorium. Kelimpahan tumbuhan 

ditentukan berdasarkan dominansinya. Dominansi setiap jenis ditentukan 

berdasarkan Crown Cover dengan menggunakan skala Brown Blanquet.   
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Tabel 1. Nilai Cover Penutupan Brown Blanquet. 
Besaran B-B Kisaran cover ( % ) Rerata derajat cover ( % ) 

5 > 75 – 100 87,5 
4 > 50 – 75 62,5 
3 > 25 – 50 37,5 
2 > 5 – 25 15 
1 1 – 5 2,5 
+ < 1 1 
R << 1 * 

 
 

3. Mengukur suhu air 

Dengan cara memasukkan ujung termometer pada perairan yang akan 

diukur suhunya lalu membiarkannya beberapa saat sambil dilihat gerakan alkohol. 

Apabila sudah tidak bergerak lagi maka skala termometer dapat dibaca. Angka ini 

menunjukkan suhu air. 

 
4. Mengukur intensitas cahaya   

Intensitas cahaya diukur dengan lux meter. Bagian lux meter yang peka 

terhadap cahaya diarahkan pada pantulan datangnya cahaya, besarnya intensitas 

dapat dilihat pada skala. 

 
5. Mengukur pH air  

Dengan cara memasukkan pH meter pada perairan lalu mencocokkannya 

dengan warna kalibrasi pada wadahnya. 

 
6. Mengukur kadar CO2 terlarut  

a. Mengambil 100 cc air sampel dan menambahkan 10 tetes indikator PP ke  

dalam air sampel.    

b. Melakukan titrasi dengan NaOH hingga timbul warna merah muda. 

 



 19

c. Jumlah cc larutan NaOH yang terpakai dikalikan 10 menunjukkan kandungan 

CO2 terlarut dalam satuan ppm.  

 
7. Mengukur kedalaman 

Dengan memasukkan tongkat berskala pada bagian yang akan diukur 

kedalamannya, kemudian kedalaman air dapat dilihat pada skala. 

8. Mengukur kandungan N, phosphat, Ca, karbonat, dan bikarbonat 

Pengambilan sampel air dilakukan dengan cara komposit, dengan 

mengambil sampel air pada masing-masing stand pada area litoral dan area 

limnetik. Pengukuran kandungan N, phosphat, Ca, karbonat, dan bikarbonat 

dilakukan di laboratorium kimia Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Negeri Semarang. 

  

F. Metode Analisis Data 

 Struktur vegetasi setiap area ditentukan berdasarkan pada kelimpahan jenis 

dengan menggunakan indeks nilai penting setiap jenis dan indeks 

keanekaragaman komunitas. Penentuan nilai penting setiap jenis penyusun 

komunitas mengacu pada rumus berikut (Sunarto Hardjosuwarno,1990).  

Dominansi    =  
areaunit

coverbatang/areabasaljumlah
 

jenisseluruh  dominansi  Total
jenissuatu  Dominansi  relatif Dominansi =  x 100% 

Frekuensi = 
plotseluruh   Total

hadir jenissuatu  dimanaplot Jumlah   
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Frekuensi Relatif  =  
jenisseluruh    frekuensi   Total

jenissuatu     Frekuensi
 x 100% 

Nilai Penting =  Dominansi relatif + Frekuensi relatif 

Indeks keanekaragaman komunitas ditentukan dengan menggunakan 

rumus Shannon-Wienner yaitu   

H’  =  - ∑ pi ln pi 

Keterangan : 
H’  =  indeks keanekaragaman 
pi   =  n/N 
n    =  nilai penting suatu jenis  
N   =  total nilai penting seluruh jenis 

Indeks keanekaragaman (H’) terdiri dari beberapa kriteria, yaitu  

H’ > 3,0           menunjukkan keanekaragaman sangat tinggi 

H’ >1,5 – 3,0   menunjukkan keanekaragaman tinggi 

H’  1,0 – 1,5    menunjukkan keanekaragaman sedang 

H’ < 1              menunjukkan keanekaragaman rendah                   

Untuk menentukan ada tidaknya perbedaan parameter indeks keanekaragaman 

komunitas tumbuhan pada dua area yang dipelajari data diuji menggunakan t test. 

 

 

 

 

 



 21

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Hasil Penelitian 

Dari hasil penelitian pada 10 stand pengamatan, masing-masing 5 stand 

pada area litoral dan 5 stand pada area limnetik diperoleh data tentang struktur 

dan komposisi tumbuhan di kawasan Rawa Pening Kabupaten Semarang Jawa 

Tengah. 

 
Tabel 2. Hasil Perhitungan Nilai Penting Tumbuhan pada Seluruh Stand yang 

Diamati. 
 

Stand ke No. Jenis Tumbuhan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

            

1 Eichhornia crassipes 39.3 40.2 48.7 30.8 34.8 60.7 52.1 52.4 53.1 44 

2 Salvinia cucullata 20.2 28.5 22.9 19.2 33.8 59.1 55.3 38 8.9 27.4 

3 Sacciolepis interrupta 27.1 44.2 35.4 - 15.6 27.1 14.6 20.5 42 31.4 

4 Ipomoea aquatica 17.4 19.2 4.2 21.5 12.4 3.9 10.8 15.4 19 14.9 

5 Ipomoea crassicaulis 19.1 20 35.2 15.9 15.3 - - - - - 

6 Nymphoides peltata 15.4 - 7.3 14.9 16.6 5 4.9 - - - 

7 Nymphoides indica 11.6 - 3.2 12.9 19.5 - - - - - 

8 Hydrilla verticillata 14.3 - 7.3 24.8 17.8 5 12.5 6.1 - 10.9 

9 Elodea sp. - - - 20.5 10.5 - - - - - 

10 Sida rhombifolia 7.7 - 3.2 - - 5 - 11.3 10.1 7.9 

11 Colocasia esculentum. - 7.5 - - - 5 4.9 14.3 10.1 15.8 

12 Cyperus sp. - - - - - 13.8 17.9 3.1 15.6 11.9 

13 Pistia stratiotes - - - - - 3.9 - - 6.7 7.9 

14 Ludwigia adscendens - - - - - - - 3.1 7.8 10 

15 Alternanthera philoxeroides - - - - - 3.9 - - 3.4 7 

16 Impatien sp. 7.7 3.2 6.3 - - - - - - - 

17 Limnocharis flava - - - 14.9 9.2 - - - - - 

18 Monochoria vaginalis - - - 5.3 - - - - - - 

19 Ottelia alismoides - - - - - - - 7.2 - 3.9 

20 Sagittaria sp. - - - 4.3 - - - - - - 

21 Marsilea crenata - - - - - - 3.8 - - - 

22 Cyperus papirus - - 6.3 - - - - 8.2 - - 

23 Glysin sp. - - - - - - 4.9 3.1 - - 

24 Rotala ramosior - 19.2 - - - 3.9 8.6 17.4 15.6 7 

25 Nyssa sylvatica  20.2 18 20 14.9 14.4 3.9 9.7 - 7.8 - 
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Pada tabel  hasil perhitungan nilai penting tumbuhan pada seluruh 

stand yang diamati, Eichhornia crassipes memiliki nilai penting paling tinggi 

kecuali pada stand 2 dan stand 7. Eichhornia  crassipes memiliki nilai penting 

berturut-turut dari stand 1 sampai 10 sebesar 39,3 ; 40,2 ; 48,7 ; 30,8 ; 34,8 ; 

60,7 ; 52,1 ; 52,4; 53,1 ; 44. Pada stand 2, nilai penting tertinggi ditempati 

oleh Sacciolepis interrupta (44,2), sedangkan pada stand 7 nilai penting 

tertinggi ditempati oleh Salvinia cucullata (55,3). 

 
Tabel 3. Hasil Perhitungan Indeks Keanekaragaman  

     pada Seluruh Stand yang Diamati. 
 

No stand Indeks keanekaragaman 

1 2.3 

2 2.0 

3 2.1 

4 2.4 

5 2.3 

6 1.9 

7 2.1 

8 2.2 

9 2.2 

10 2.3 

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa indeks keanekaragaman dari stand 1 

sampai dengan stand 10 berturut-turut 2,3; 2 ; 2,1 ; 2,4 ; 2,3; 1,9 ; 2,1 ; 2,2; 2,1 

dan 2,3. Hal ini berarti dari seluruh stand yang diamati, indeks keaneka-

ragamannya termasuk kriteria H’>1,5 – 3,0 yang berarti keanekaragaman 

tumbuhan di perairan Rawa Pening termasuk dalam kategori tinggi.   
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Tabel 4. Hasil Pengamatan Jenis-Jenis Tumbuhan yang Dijumpai pada Area 
Litoral dan Limnetik di Kawasan Rawa Pening. 

 
Area No. Spesies 

Litoral Limnetik
Familia 

1 Eichhornia crassipes + + Pontederiaceae 
2 Salvinia cucullata + + Salviniaceae 
3 Sacciolepis interrupta + + Poaceae 
4 Ipomoea aquatica + + Convulalaceae 
5 Ipomoea crassicaulis + - Convulalaceae 
6 Nymphoides peltata + + Nymphoides 
7 Nymphoides indica + - Nymphoides 
8 Hydrilla verticillata + + Hydrocharitaceae 
9 Elodea sp. + - Hydrocharitaceae 

10 Sida rhombifolia + + Malvaceae 
11 Colocasia esculentum + + Araceae 
12 Cyperus sp. - + Cyperaceae 
13 Pistia stratiotes - + Araceae 
14 Ludwigia adscendens - + Onagraceae 
15 Alternanthera philoxeroides - + Araceae 
16 Impatien sp. + - Balsaminaceae 
17 Limnocharis flava + - Butomaceae 
18 Monochoria vaginalis + - Pontederiaceae 
19 Ottelia alismoides - + Butomoceae 
20 Sagittaria sp. + - Pontederiaceae 
21 Marsilea crenata - + Salviniaceae 
22 Cyperus papirus + + Cyperaceae 
23 Glysine sp. - + Leguminaceae 
24 Rotala ramosior + + Lythraceae 
25 Nyssa sylvatica + + Cornaceae 

 
Catatan : + dijumpai 
   - tidak dijumpai 

 

Berdasarkan tabel 4 tersebut di atas diketahui bahwa pada kedua area 

yang diamati, ditemukan 25 jenis tumbuhan yang terdiri dari 16 familia. Jenis 

tumbuhan yang hadir pada area limnetik dan litoral, masing-masing terdiri 18 

jenis dengan komposisi yang berbeda. Sedangkan jenis tumbuhan yang dapat 

ditemui pada area litoral dan area limnetik berjumlah 11 jenis. 
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Tabel 5. Hasil Pengukuran Kondisi Lingkungan pada Seluruh Stand yang 
Diamati. 

 
Kondisi lingkungan pada stand Parameter 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Suhu air  
( 0C) 

26,5-27  
 

27 
 

27 
 

26 – 27  
 

27 
 

26 – 27 
 

27 
 

26 
 

25,5-26 
 

27 
 

Intensitas 
cahaya (lux) 

11 – 18 20 – 24  
 

17 – 21 
 

16 – 18 
 

17 – 18 
 

16 – 17 
 

20 – 22 
 

5 
 

5 
 

24  
 

PH 6 6 – 7  
 

7 
 

6 – 7  
 

7 
 

6 – 7  
 

7 
 

7 
 

6 – 7  
 

7 
 

CO2 terlarut 
(ppm) 

5,5 – 6  
 

6 – 6,3  
 

5,4 –5,6 
 

6 
 

5,6 –5,9
 

5,8 –6,2
 

6 
 

5,3 – 6  
 

5,6 – 6  
 

5,4 – 6  
 

Kedalaman air 
( m ) 

2 – 2,1  
 

2 – 2,2  
 

1,8 –2,1
 

2 – 2,3  
 

1,8 – 2,2
 

2,9 – 3,1 
 

2,9 – 3,1 
 

2,8 – 2,9 
 

2,6 – 2,9 
 

2,8 – 2,9
 

 

Hasil pengukuran parameter lingkungan pada kedua area pengamatan 

menunjukkan kisaran yang relatif sama kecuali parameter kedalaman air. 

Kedalaman air di area litoral berkisar antara 1,8 m – 2,3m, sedangkan pada area 

limnetik kedalaman air berkisar 2,62 m – 3,11m. 

Pada area litoral, intensitas cahaya berkisar antara 11 – 24 lux.  Pada area 

limnetik intensitas cahaya berkisar antara 5 – 24 lux. Intensitas cahaya pada area 

litoral dan limnetik dapat dikatakan relatif sama karena kedua area merupakan 

area yang relatif terbuka.  

 
Tabel 6. Hasil Pengukuran Parameter Air pada Area Litoral dan Limnetik 
 

Parameter Area Litoral Area Limnetik 
Karbonat   
( mg/25ml ) 

1,0525 2,105 

Bikarbonat 
( mg/25ml ) 

2,105 1,0525 

Phosphat 
( ppm ) 

16,75 16,75 
 

Nitrogen 
( ppm ) 

1,225 5,55 

Kalsium 
( mg/25 ml ) 

0,6 0,72 
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Parameter air yang diamati pada kedua area menunjukkan adanya 

perbedaan yang agak mencolok pada parameter karbonat, bikarbonat, dan 

Nitrogen. Untuk parameter karbonat dan bikarbonat area litoral  menunjukkan 

kandungannya berturut-turut 1,525 mg/ 25 ml dan 2,105 mg/ 25 ml,sedang area 

limnetik kandungan karbonat dan bikarbonat berturut-turut sebesar 2,105 mg/ 25 

ml dan 1,0525 mg/ 25ml. Parameter Nitrogen pada area litoral sebesar 1,225 ppm. 

Pada area Limnetik kandungan Nitrogen lebih besar yaitu 5,55 ppm.  

 

B. PEMBAHASAN 

1. Struktur Tumbuhan 

a. Nilai Penting 

Dari penelitian yang dilakukan di kawasan Rawa Pening antara bulan 

Maret – April 2005 diketahui bahwa tumbuhan yang paling melimpah 

ditemukan adalah Eichhornia crassipes (Enceng gondok). Hal tersebut dapat 

dilihat dari data hasil pengamatan pada sepuluh stand yang diteliti, masing-

masing lima stand pada area litoral dan lima stand pada area limnetik, 

Eichhornia crassipes selalu hadir dengan kelimpahan yang tinggi. Setelah 

dilakukan perhitungan pada kesepuluh stand tersebut, hasilnya menunjukkan 

Eichhornia crassipes selalu memiliki nilai penting paling tinggi kecuali pada 

stand 2 dan stand 7. Eichhornia  crassipes memiliki nilai penting berturut-

turut sebesar 39,3 ; 40,2 ; 48,7 ; 30,8 ; 34,8 ; 60,7 ; 52,1 ; 52,4 ; 53,1; 44.  

 Pada stand 2, tumbuhan yang memiliki nilai penting paling tinggi 

adalah Sacciolepis interrupta (44,2), sedangkan pada stand 7 nilai penting 

tertinggi ditempati oleh Salvinia cucullata (55,3). Kondisi parameter 
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lingkungan yang di ukur pada stand 2 dan stand 7 tidak jauh berbeda dengan 

kedelapan stand lainnya, hal ini menunjukkan bahwa tingginya nilai penting 

Sacciolepis interrupta pada stand 2 dan Salvinia cucullata pada stand 7 tidak 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang diukur pada penelitian ini. Ada 

kemungkinan  terdapat faktor lain yang berpengaruh dan tidak terdeteksi 

dalam penelitian ini. Dari hasil perhitungan nilai penting, diketahui bahwa 

tumbuhan yang dominan adalah Eichhornia crassipes oleh karena itu 

komunitas tumbuhan di kawasan perairan Rawa Pening adalah komunitas 

Eichhornia crassipes.  

Populasi tumbuhan di kawasan Rawa Pening dapat menjadi ancaman 

bagi kelestariannya. Berbagai ancaman dapat disebabkan oleh populasi 

tumbuhan yang menutup perairan Rawa Pening, antara lain terbatasnya 

perairan yang dapat dimanfaatkan untuk usaha budidaya ikan, pelayaran 

(transportasi air), dan lain-lain. Populasi Eichhornia crassipes yang menutup 

sebagian besar perairan juga dapat menghalangi masuknya cahaya matahari ke 

perairan yang diperlukan oleh fitoplankton sehingga menurunkan jumlah 

fitoplankton sebagai nutrisi alami ikan. Selain itu juga dapat menyebabkan 

penurunan kandungan oksigen yang terlarut karena adanya tumbuhan mati 

yang akan dibusukkan oleh jasad renik. Semakin banyak tumbuhan yang 

dibusukkan maka semakin besar jumlah oksigen yang diperlukan dalam 

proses pembusukan. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya kualitas air dan 

kecocokan perairan Rawa Pening sebagai habitat beberapa spesies ikan dan 

makhluk hidup lainnya. 

Tumbuhan lain yang mudah ditemukan di kawasan Rawa Pening 

adalah Salvinia cucullata dan Sacciolepis interrupta, Salvinia cucullata pada 
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10 stand yang diamati  memiliki nilai penting berturut-turut 20,2 ; 28,5 ; 22,9 ; 

19,2 ; 33,8 ; 59,1 ; 55,3 ; 38 ; 8,9 ; 27,4. Sedangkan Sacciolepis interrupta 

memiliki nilai penting berturut-turut 27,1 ; 44,2 ; 35,4 ; 15,6 ; 27,1 ; 14,6 ; 

20,5 ; 42 ; 31,4. Dari penelitian yang dilakukan, Salvinia cucullata selalu hadir 

pada sepuluh stand pengamatan, sedangkan Sacciolepis interrupta hadir pada 

9 stand meskipun nilai pentingnya tidak setinggi Eichhornia crassipes. 

Populasi Salvinia cucullata dan Sacciolepis interrupta di kawasan Rawa 

Pening juga perlu mendapat perhatian, karena sebagai populasi predominan 

tumbuhan tersebut memiliki potensi untuk menggantikan Eichhornia 

crassipes sebagai populasi dominan saat ini.  

Urutan tumbuhan yang memiliki nilai penting tertinggi hingga 

terendah disajikan pada tabel berikut. 
 

Tabel 7. Urutan Tumbuhan yang Memiliki Rerata Nilai Penting Tertinggi 
Hingga Terendah pada Dua Area yang Diamati. 

 
No. Area litoral N.P. Area limnetik N.P. 
1. Eichhornia crassipes   38,8 Eichhornia crassipes 52,2 
2. Salvinia cucullata   24,9 Salvinia cucullata  37,7 
3. Sacciolepis interrupta   24,5 Sacciolepis interrupta  37,1 
4. Ipomoea crassicaulis   21,1 Ipomoea aquatica  12,8 
5. Nyssa sylvatica   17,5 Cyperus sp.  12,5 
6. Ipomoea aquatica   14,9 Rotala ramosior  10,5 
7. Hydrilla verticillata  12,9 Colocasia esculentum  10 
8. Nymphoides peltata  10,8 Hydrilla verticillata  6,9 
9. Nymphoides indica  9,4 Sida rhombifolia  6,8 

10. Elodea sp.   6,2 Nyssa sylvatica  4,3 
11. Limnocharis flava 4,8 Ludwigia adscendens 4,2 
12. Rotala ramosior  3,8 Pistia stratiotes 3,7 
13. Impatien sp. 3,4 Ottelia alismoides 2,2 
14. Sida rhombifolia   2,2 Alternanthera philoxeroides 2,1 
15. Colocasia esculentum 1,5 Nymphoides peltata 2,0 
16. Cyperus papirus 1,3 Cyperus papirus 1,64 
17.  Monochoria vaginalis 1,1 Glysine sp. 1,6 
18. Sagittaria sp. 0,8 Marsilea crenata 0,8 
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b. Indeks Keanekaragaman 

Dari hasil penelitian pada kedua area pengamatan, masing-masing 5 

stand pada area litoral dan 5 stand pada area limnetik diketahui indeks 

keanekaragaman dari stand 1 sampai dengan stand 10 berturut-turut 2,3; 2; 

2,1; 2,4 ; 2,3 ; 1,9 ; 2,1 ; 2,2 ; 2,2 dan 2,3. Hal ini berarti dari seluruh stand 

yang diamati, indeks keanekaragamannya termasuk kriteria H’>1,5 – 3,0 yang 

berarti keanekaragaman tumbuhan di perairan Rawa Pening termasuk kriteria 

tinggi. Semakin tinggi indeks keanekaragaman suatu komunitas maka dapat 

diartikan komunitas tersebut semakin mantap. Berdasarkan kriteria tersebut 

maka kiranya perlu diwaspadai akan adanya kemungkinan berkembangnya 

komunitas tumbuhan yang ada hingga  memungkinkan berubahnya perairan 

tersebut menjadi daratan. Besarnya indeks keanekaragaman pada seluruh 

stand yang diamati, disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 8. Hasil Perhitungan Indeks Kenekaragaman Tumbuhan pada Area 
Litoral dan Area Limnetik dari Seluruh Stand yang Diamati 

 
No. Area Litoral Area Limnetik 
1. 2 1.9 
2. 2.1 2.1 
3. 2.3 2.2 
4. 2.3 2.2 
5. 2.4 2.3 

 
Setelah dilakukan uji statistik dengan menggunakan t test, diperoleh 

nilai t hitung sebesar 4,7. Nilai t tabel untuk α = 0,05 dengan dk = 8 diperoleh 

1,86. Hal ini berarti t hitung > t tabel, maka hipotesis kerja diterima yaitu ada 

perbedaan indeks keanekaragaman tumbuhan di kedua area yang dipelajari. 

Dari lampiran 3 diketahui bahwa rerata indeks keanekaragaman area litoral 

(2,22) lebih besar dibandingkan area limnetik (2,14), hal tersebut 
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menunjukkan bahwa komunitas tumbuhan area litoral memiliki tingkat 

perkembangan yang lebih tua dibandingkan komunitas tumbuhan area 

limnetik. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan komunitas tumbuhan 

berawal dari area litoral menuju area limnetik (suksesi hidrosere). 
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                                Gambar 1. Grafik Indeks Keanekaragaman 

2. Komposisi Tumbuhan 

Dari penelitian yang dilakukan di kawasan Rawa Pening, ditemukan 25 

jenis tumbuhan (tabel 4). Pada area litoral ditemukan 18 jenis tumbuhan yaitu 

Eichhornia crassipes, Salvinia cucullata, Sacciolepis interrupta, Ipomoea 

aquatica, Ipomoea crassicaulis,Nymphoides peltata,Nymphoides indica, Hydrilla 

verticillata, Elodea sp.,Sida rhombifolia, Colocasia esculentum, Impatien sp., 

Limnocharis flava, Monochoria vaginalis, Rotala ramosior, Nyssa sylvatica, 

Sagittaria sp., dan Cyperus papirus. Sedang pada area limnetik ditemukan 18 

jenis tumbuhan yaitu Eichhornia crassipes, Salvinia cucullata, Sacciolepis 

interrupta, Ipomoea aquatica, Nymphoides peltata, Hydrilla verticillata ,Sida 
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rhombifolia, Colocasia esculentum, Cyperus sp. , Pystia stratiotes, Ludwigia 

adscendens, Alternanthera philoxeroides, Ottelia alismoides, Marsilea crenata, 

Cyperus papirus, Glysine sp., Rotala ramosior, dan Nyssa sylvatica. Perbedaan 

komposisi tumbuhan antara area litoral dan limnetik ditunjukkan oleh 14 jenis 

tumbuhan yaitu Ipomoea crassicaulis, Nymphoides indica, Elodea sp., Impatien 

sp., Limnocharis flava, Monochoria vaginalis, Sagittaria sp.(area litoral), dan 

Pystia stratiotes, Ludwigia adscendens, Alternanthera philoxeroides, Ottelia 

alismoides, Marsilea crenata, Glysin sp. (area limnetik). Sedangkan Jenis 

tumbuhan yang ditemukan pada kedua area  tersebut yaitu Eichhornia crassipes, 

Salvinia cucullata, Sacciolepis interrupta, Ipomoea aquatica, Nymphoides 

peltata, Hydrilla verticillata, Sida rhombifolia, Colocasia esculentum, Cyperus 

papirus, Rotala ramosior, dan Nyssa sylvatica. Adanya perbedaan komposisi 

tumbuhan pada kedua area yang diamati menunjukkan bahwa kedua area 

memiliki tingkat perkembangan yang berbeda.  

 
3. Kondisi Faktor Lingkungan 

Tumbuhan sebagai faktor biotik sangat dipengaruhi oleh kondisi 

lingkungan (abiotik). Parameter lingkungan yang diukur sebagai variabel 

pendukung dalam penelitian ini meliputi suhu air, pH air, kadar CO2 terlarut, 

kedalaman air, kandungan unsur N, phosphat, Ca, karbonat dan bikarbonat (tabel 

5 dan tabel 6). 
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Gambar 2.  Grafik Hubungan Intensitas Cahaya dengan Indeks Keanekaragaman 
Tumbuhan. 

 

Pada area litoral, intensitas cahaya berkisar antara 11 – 24 lux. Pada area 

limnetik berkisar antara 5 – 24 lux. Intensitas cahaya pada area litoral dan 

limnetik dapat dikatakan relatif sama karena kedua area merupakan area yang 

relatif terbuka. Kisaran intensitas cahaya yang relatif tidak berbeda pada seluruh 

stand memungkinkan tumbuhan memperoleh penyinaran yang sama pada tempat 

yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas cahaya bukan merupakan 

faktor pembatas yang berpengaruh terhadap struktur dan komposisi tumbuhan. 

Suhu air di kawasan Rawa Pening relatif tidak berbeda. Pada area litoral 

suhu air berkisar antara 260 C – 270 C, sedangkan pada area limnetik suhu air 

berkisar 25,50 C – 270 C. Suhu pada perairan banyak dipengaruhi oleh sinar 

matahari. Variasi suhu pada ekosistem air tawar sangat kecil dan perubahannya 

berlangsung sangat lambat karena air memiliki kalor jenis yang tinggi. Pengaruh 

suhu pada perairan menimbulkan adanya sirkulasi zat hara di dalam air yang 

diperlukan oleh tumbuhan yang hidup di permukaan perairan. Hasil pengukuran 

parameter suhu air menunjukkan bahwa pada stand 9 (25,5 – 26  0C), jenis 
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tumbuhan penyusunnya tidak jauh berbeda dengan jenis tumbuhan yang dijumpai 

pada stand lain yang memiliki kisaran suhu lebih tinggi, sehingga dapat dikatakan 

bahwa suhu air tidak berpengaruh terhadap struktur dan komposisi tumbuhan di 

kawasan perairan Rawa Pening. 

Hasil pengukuran pH air di kedua area yang diamati berkisar 6 –7. hal 

tersebut menunjukkan bahwa pH air cenderung asam. pH air mempengaruhi 

kehidupan tumbuhan yang berkaitan dengan aktivitas enzim. Hanya jenis 

tumbuhan yang memiliki toleransi terhadap pH asam yang mampu hidup di 

perairan Rawa Pening. Hasil pengukuran kadar CO2 terlarut pada area litoral 

berkisar antara 5,5 – 6,3. Kadar CO2 pada area limnetik sebesar 5,3 – 6,25. CO2 

terlarut berasal dari aktivitas respirasi organisme dan pembusukan bahan organik. 

Parameter pH air dan CO2 terlarut cenderung tidak berpengaruh pada struktur dan 

komposisi tumbuhan di kawasan perairan Rawa Pening, karena kisaran pH air dan 

CO2 terlarut relatif sama dari seluruh stand yang diamati. 
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Gambar 3.  Grafik Hubungan CO2 Terlarut dengan Indeks Keanekaragaman 

Tumbuhan. 
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Pengukuran terhadap kedalaman air menunjukkan adanya perbedaan 

antara area litoral dengan area limnetik. Pada area litoral, kedalaman air berkisar 

antara 1,8 m – 2,2m sedangkan pada area limnetik  kedalaman air berkisar antara 

2,6m – 3,1m. Kedalaman air jelas sekali mempengaruhi jenis tumbuhan yang 

hadir di kawasan Rawa Pening. Hal ini berkaitan dengan kemampuan adaptasi 

tumbuhan seperti sifat perakaran tumbuhan, ada jenis tumbuhan yang mengapung 

dan ada jenis tumbuhan yang mempunyai akar rimpang di dalam lumpur. Jenis 

tumbuhan yang mengapung, seperti Eichhornia crassipes dapat hidup pada area 

litoral maupun limnetik namun jenis tumbuhan yang memiliki akar rimpang di 

dalam lumpur seperti Nymphoides indica biasanya tumbuh di area litoral. 
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Gambar 4.  Grafik Hubungan Kedalaman Air dengan Indeks Keanekaragaman 
Tumbuhan. 

 

Hasil pengukuran parameter lingkungan kandungan karbonat dan 

bikarbonat pada area litoral kandungannya berturut-turut 1,0525 mg/ 25 ml dan 

2,105 mg/ 25 ml, sedang kandungan karbonat dan bikarbonat pada area limnetik 

adalah sebesar 2,105 mg/ 25 ml dan 1,0525 mg/ 25ml. Menurut Sumawidjaja 
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(2001) karbonat merupakan garam yang paling banyak terdapat di perairan tawar. 

Karbonat yang berada di perairan tawar berasal dari air hujan yang mengandung 

sedikit CO2 dari udara. CO2 ini bersenyawa dengan air membentuk H2CO3 (asam 

karbonat), yang memperlihatkan sifat asam melalui disosiasinya menjadi H+ dan 

HCO3-  sebagai berikut  CO2 + H2O  H2CO3  H+ + HCO3-  H+ + CO3 
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Gambar 5.  Grafik Hubungan Kandungan Karbonat dengan Rerata Indeks 
Keanekaragaman Tumbuhan. 
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Gambar 6.  Grafik Hubungan Kandungan Bikarbonat dengan Rerata Indeks 

Keanekaragaman Tumbuhan. 
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Ketika air hujan masuk ke dalam tanah, air tersebut bertemu dengan udara 

yang lebih kaya CO2 dibanding atmosfer, air akan berikatan lagi menjadi H2CO3. 

Ketika air ini melalui batuan kapur yang terdapat pada lapisan tanah, batuan kapur 

tersebut segera melarut sebagai Ca (HCO3)2 (kalsium bikarbonat) dan masuk ke 

perairan. Kadar karbonat dan bikarbonat suatu perairan bergantung pada kadar 

kalsium tanah dan kadar karbon dioksida air. Kadar karbonat dan bikarbonat akan 

mempengaruhi pH perairan. Campuran karbonat dan asam karbonat mempunyai 

sifat untuk mencegah fluktuasi pH yang besar.  

Hasil pengukuran kandungan N pada area litoral dan limnetik 

menunjukkan bahwa area limnetik memiliki kandungan N lebih besar dibanding 

area litoral. Kandungan N pada area litoral adalah 1,225 ppm. Pada area limnetik 

kandungan N adalah 5,550 ppm. Unsur N merupakan unsur yang sangat penting 

bagi tumbuhan, yang termasuk unsur makronutrien bagi tumbuhan. Unsur N yang 

diperoleh tumbuhan berasal dari fiksasi nitrat dan nitrit oleh bakteri. Area limnetik 

memiliki kandungan N lebih besar dibanding area litoral, hal tersebut mungkin 

disebabkan pencucian dari daerah pertanian sekitar yang masuk ke perairan Rawa 

Pening. Meskipun kandungan N area litoral lebih kecil daripada area limnetik, 

rerata indeks keanekaragamannya lebih tinggi. Kemungkinan pada area litoral 

kondisi lingkungan yang lain lebih optimum dibandingkan area limnetik, karena 

tingginya keanekaragaman tumbuhan tidak semata-mata dipengaruhi oleh 

kandungan N saja, namun ada banyak faktor lingkungan lain yang berpengaruh.  
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 Gambar 7.  Grafik Hubungan Kandungan Nitrogen dengan Rerata Indeks 
Keanekaragaman Tumbuhan. 

 

Hasil pengukuran parameter kalsium pada area litoral dan limnetik 

menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Kandungan kalsium pada area litoral 

dan limnetik berturut-turut sebesar 0,6 mg/25 ml dan 0,72mg/25 ml. Kalsium pada 

tumbuhan banyak ditemukan di dalam daun. Kekurangan kalsium dapat 

mempengaruhi kekuatan tumbuhan, karena akan melemahkan dinding sel. 

Tumbuhan yang kekurangan kalsium, memiliki batang yang cenderung lemah dan 

pertumbuhan akarnya menjadi jelek. Kandungan kalsium pada kedua area yang 

dipelajari memiliki kadar yang cukup untuk pertumbuhan tumbuhan. Hal ini dapat 

dilihat dari kondisi morfologi tumbuhan yang tidak menunjukkan adanya 

defisiensi kalsium. 
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Gambar 8.  Grafik Hubungan Kandungan Kalsium dengan Rerata Indeks 
Keanekaragaman Tumbuhan. 

 

Parameter air yang diamati pada area litoral dan limnetik sulit dilihat 

kemungkinan pengaruhnya terhadap komposisi dan struktur tumbuhan di kawasan 

perairan Rawa Pening karena hal tersebut berkaitan dengan fungsi fisiologis 

tumbuhan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

1. Berdasarkan nilai pentingnya komunitas tumbuhan di kawasan Rawa Pening 

adalah komunitas Eichhornia crassipes dan indeks keanekaragaman tumbuhan 

penyusunnya termasuk dalam kriteria tinggi. Sedangkan komposisi tumbuhan 

penyusunnya terdiri dari 25 jenis ( 16 familia) yaitu  Eichhornia crassipes, 

Salvinia cucullata, Sacciolepis interrupta, Ipomoea aquatica, Ipomoea 

crassicaulis, Nymphoides peltata, Nymphoides indica, Hydrilla verticillata, 

Elodia sp., Sida rhombifolia, Colocasia esculentum, Cyperus sp., Pistia 

stratiotes, Ludwigia adscendens, Alternanthera philoxeroides, Impatien sp., 

Limnocharis flava, Monochoria vaginalis, Ottelia alismoides, Sagittaria sp., 

Marsilea crenata, Cyperus papirus, Glysine sp., Rotala ramosior, dan Nyssa 

sylvatica. 

2. Terdapat perbedaan struktur dan komposisi tumbuhan antara area litoral dan 

limnetik. Area litoral memiliki indeks keanekaragaman lebih tinggi dibanding 

area limnetik. Perbedaan komposisi antara area litoral dan limnetik 

ditunjukkan oleh 14 jenis tumbuhan. Jenis tumbuhan yang hanya terdapat 

pada area litoral yaitu Ipomoea crassicaulis, Nymphoides indica, Impatien sp., 

Limnocharis flava, Monochoria vaginalis, Sagittaria sp., dan Cyperus 

papirus. Sedang  jenis tumbuhan yang hanya terdapat pada area limnetik yaitu 
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Cyperus sp., Pistia stratiotes, Ludwigia adscendens, Alternanthera 

philoxeroides, Ottelia alismoides, Glysine sp. , dan Marsilea crenata. 

3. Tumbuhan yang memiliki nilai penting tertinggi adalah Eichhornia crassipes. 

4. Dari seluruh faktor lingkungan yang diukur, parameter kedalaman air diduga 

sebagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap struktur dan komposisi 

tumbuhan pada dua area yang diamati.  

 

B. Saran 

 
 Dalam rangka usaha konservasi ekosistem perairan di kawasan Rawa 

Pening, perlu kiranya mewaspadai adanya kemungkinan perubahan yang 

disebabkan oleh berkembangnya struktur dan komposisi tumbuhan yang ada. 

Perkembangan populasi tumbuhan (Eichhornia crassipes, Salvinia cucullata, dan 

Sacciolepis interupta) perlu mendapat perhatian khusus dalam rangka upaya 

menjaga kelestarian ekosistem perairan Rawa Pening. 
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