
 

Prosiding Seminar Nasional Biologi  3 Juli 2010, 
‘Biologi dan Pengembangan Profesi Pendidik Biologi’ 
ISBN : 978-602-97298-0-1 

 

 118

THE DIVERSITY OF FAUNA AND FLORA AT THE COAST SAMAS  
AND GLAGAH OF YOGYAKARTA 

 
Victoria Henuhili, Sudarsono, Suyitno Al., Tien Aminatun 

Jurdik Biologi FMIPA UNY 
 

Abstract 
 

The aim of this research was to investigate the diversity of fauna and 
flora at the coast Samas and Glagah of Yogyakarta. 

The population of the research was plankton and vegetation at 
Samas and Glagah Coast. The sample of plankton was species which take in 
the water sample at the observation station.  Vegetation was the plant that 
grow on the seashore. The data were analyzed descriptively. 

The result indicate that there were 32 plankton at Samas coast and 
35 at Glagah coast. The vegetation were 19 families at the both coast, and 
there were specific coast plant, Spinifex littoreus and  Ipomoea pescaprae. 
There are 4 families, Convolvulaceae, Gramineae, Mimosaceae and 
Papilionaceae having more than one species plant. 
 
Keywords :  diversity, fauna and flora, coast. 

 
PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas perairan laut mencapai 
kurang lebih 75 % dari seluruh luas negara RI. Kepulauan yang masuk wilayah 
Indonesia ada kurang lebih 17.508 pulau besar dan kecil. Selain itu kekayaan flora dan 
fauna laut di Indonesia meliputi 17 % dari seluruh spesies yang ada di bumi. Menyadari 
adanya keunggulan-keunggulan dan kelemahan yang kita miliki serta dalam rangka 
memanfaatkan kesempatan yang tersedia, maka perlu direncanakan suatu program 
eksplorasi kawasan pesisir Pantai Selatan secara lebih intensif, sehingga hasilnya dapat 
bermanfaat bagi masyarakat umum maupun masyarakat pendidikan. 

Berdasarkan karakteristik fisik daerah pantai ada 4 bentuk utama yaitu; pantai 
berkarang, pantai berbatu, pantai berpasir dan pantai berkapur (Suhardi, dkk, 1990: 5). 
Dari ke empat macam bentuk pantai ini, daerah yang berbatu keras merupakan daerah 
yang paling padat makroorganismenya dengan keragaman terbesar, baik untuk spesies 
tumbuhan maupun hewan. Zonasi organisme di daerah pasang surut pantai berbatu di 
pengaruhi oleh faktor fisik dan biotik serta faktor khemik. Faktor fisik seperti substrat, 
cahaya, suhu dan gelombang; faktor khemik meliputi, salinitas, nutrien, oksigen dan 
karbondioksida; faktor biotik meliputi, perairannya terhadap berbagai sumber, peranan 
predator dan herbivor. Distribusi organisme di laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu, 
cahaya, salinitas, oksigen, karbondioksida terlarut, BOD dan arus cahaya matahari 
mempengaruhi aktivitas fotosintesis tumbuhan laut yang merupakan produsen. 
Keberadaan produsen akan berpengaruh terhadap penyebaran hewan laut. Pengaruh 
cahaya akan menaikkan temperatur air laut. Temperatur daerah permukaan di daerah 
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tropik berkisar antara 27 – 300 C dan temperatur air ini akan menurun secara teratur 
sesuai dengan pertambahan kedalaman air laut. 

Semua organisme laut (kecuali mammalia) bersifat poikilotermik, yaitu tidak 
dapat mengatur suhu tubuhnya sendiri.  Selama hidupnya suhu tubuh organisme 
perairan tergantung pada suhu air laut yang menjadi habitatnya. Perubahan temperatur 
air akan membawa akibat yang kurang menguntungkan bagi organisme perairan 
(Suhardi, 1990 : 7). 

Suhu dan salinitas merupakan dua faktor abiotik utama yang sangat penting bagi 
bita laut. Ada interaksi berbagai faktor abiotik yang dapat mengakibatkan tumbuhnya 
tekanan panas yang dapat mematikan biota laut. Faktor tersebut adalah keadaan surut 
purnama pada kedalaman kurang lebih 50 meter, masa cerah tidak berawan, kecepatan 
angin rendah, suhu udara relatif tinggi, kelembaban udara relatif rendah, tidak ada arus 
datang ke lokasi. 

Kondisi oseanografi kimia perairan pesisir dan laut ditentukan oleh siklus kimia, 
interaksi udara-air, siklus dan distribusi nutrien, proses anorganik, oksigen, unsur mikro 
dan siklus hidrologi (Rokhmin Dahuri dkk. 1996: 3-42). 

Struktur dan tipologi ekosistem pesisir dan lautan di dukung oleh produser 
fitoplankton, konsumer zooplankton, konsumer benthos, konsumer nekton, komponen 
pengurai bakteri.  Kelompok produser terbesar di perairan pesisir hampir di dominasi 
oleh jenis Diatomae dan Dinoflagellata. Disusul oleh jenis mikroflagella. Selain itu 
seringkali ditemukan alga multiseluler atau yang disebut dengan rumput laut meliputi 
Chlorophyceae, Rhodophyceae dan Phaeophyceae.  

Kehidupan organisme dalam lingkungan perairan pantai tergantung pada kondisi 
perairan tempat hidupnya, sehingga baik tumbuhan maupun hewan yang termasuk 
dalam ekosistem perairan secara langsung maupun tidak langsung sangat dipengaruhi 
oleh faktor-faktor fisik dan kimiawi airnya (Odum, 1971 : 141).  

Vegetasi merupakan paduan dari pelbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu 
kawasan tertentu.  Perbedaan lingkungan tempat dimana tumbuhan itu hidup akan 
memberikan pola vegetasi yang berbeda.  Menurut Rososoedarmo (1990 : 7) organisme 
tidak akan dapat hidup mandiri. Suatu organisme akan bergantung pada kehadiran 
organisme lain dan sumberdaya alam yang ada di sekitarnya untuk keperluan pangan, 
lindungan, pertumbuhan, perkembangbiakkan dan sebagainya.  Hubungan antara suatu 
individu dengan lingkungannya sangat rumit dan timbal balik sifatnya. 

Tipe vegetasi juga ditentukan oleh lingkungan iklim, edaphis (tanah) maupun 
topografi suatu wilayah atau daerah.  Vegetasi yang terdapat di hutan akan berbeda 
dengan yang terdapat pesisir.  Menurut Ewusie (1990 : 293)  kawasan pesisir 
mempunyai karakteristik dengan kondisi angin yang kencang yang mengandung garam,  
bahkan sesekali tergenang dengan air laut. Kencangnya angin laut ke darat dengan 
kandungan garam menyebabkan kandungan garam tanah pasir di sekitar pantai lebih 
tinggi dibandingkan daerah pedalaman.  Kandungan garam tanah akan makin berkurang 
semakin jauh dari pantai. 
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Pasir yang dominan di wilayah pesisir menyebabkan tumbuhan yang dapat 
hidup disitu adalah tumbuhan yang tahan kekeringan. Tumbuh-tumbuhan ini dapat 
bertahan hidup terutama pada musim kemarau dengan kelembaban minimal di daerah 
tersebut atau embun pada malam hari.  Tumbuhan melata yang banyak terdapat di 
pantai seringkali menyebabkan terbentuknya gumuk-gumuk pasir.  Tumbuhan pantai 
ini, seperti Spinifex littoreus mudah sekali berkembangbiak dengan menghasilkan akar 
pada buku-bukunya.  
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di daerah perairan pantai Samas dan Glagah, 
kabupaten Bantul, Daerah Istimewa, Yogyakarta, dilakukan setiap bulan sekali selama 6 
bulan, dilanjutkan di laboratorium Biologi, Universitas Negeri Yogyakarta. Populasi  
penelitian adalah vegetasi dan plankton yang berada di daerah pantai Samas dan 
Glagah.  Sampel  penelitian adalah vegetasi dan plankton di Pantai Samas dan Glagah 
yang dapat terkoleksi. 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian survai untuk mengamati 
variabel-variabel penelitian yang telah ditetapkan. Pengamatan meliputi, 
mengidentifikasi jenis plankton dan tumbuhan makroskopik dan mikroskopik yang ada 
di Pantai Samas dan Glagah beserta kondisi abiotik yang melingkupinya selama 6 bulan 
penelitian. Jenis data berupa data kualitatif dan kuantitatif. 
Langkah Penelitian :  
1. Pemetaan masing-masing pantai Samas dan Glagah ke dalam 4 stasiun pengamatan. 

Yaitu A, B, C dan D. Jarak antar stasiun mengikuti kondisi bentang alam/topografi 
pantai. 

2. Menentukan lokasi pengamatan mulai dari pasang maksimal ke arah vertikal (ke 
arah laut dengan interval 10 meter), diameter plot 2 meter pada masing-masing 
stasiun pengamatan. 

3. Plot yang diamati ditentukan secara selang-seling dari garis vertikal dengan jarak 
masing-masing 5 – 10 meter, jumlah plot setiap transek ditentukan oleh seberapa 
jauh air laut surut. 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan inventarisasi data biotik dan 
abiotik di daerah pasang surut pantai Samas dan Glagah.  Data yang dikumpulkan 
berupa data biologis jenis-jenis plankton dan tumbuhan di setiap plot.  Identifikasi  
dilakukan di laboratorium Jurusan Pendidikan Biologi UNY.  Data fisik dan khemik 
berupa kelembaban dan temperatur udara, arah dan kecepatan angin, lama penyinaran, 
jumlah gelombang per menit, substrat dasar dan kualitas air laut. Data yang diperoleh 
dianalisis secara deskriptif.  
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pengukuran kondisi fisik dan khemis air laut meliputi  turbiditas (kekeruhan), 
DO (kandungan oksigen terlarut),  DHL (daya hantar listrik),  pH dan salinitas (kadar 
garam).  Hasil pengukuran data abiotik di pantai Samas dan Glagah selama 6  bulan  
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dapat dilihat pada Tabel 1. dan Tabel 2. 
Data turbiditas menunjukkan kekeruhan di pantai Samas berkisar antara 4,3 mg/l 

– 10,7 mg/l dengan rerata 6,52 mg/l.   Kandungan oksigen terlarut (DO) berkisar antara 
3,9 mg/l – 7,0 mg/l dengan rerata  4,80 mg/l.  Daya hantar listrik (DHL) berkisar antara  
2,2 µs/cm  -  2,7 µs/cm dengan rerata 2,45.  PH berkisar antara 5,9 – 8,6 dengan rerata 
7,78.  Kadar garam (salinitas) berkisar antara 2,4 ‰ – 3,0 ‰ dengan rerata  2,77 ‰.  

Tabel  1.  Tabel Kondisi Lingkungan Abiotik Pantai Samas 
Pengambilan pada bulan : Parameter 

1 2 3 4 5 6 

Rerata 

Turbiditas (mg/l) 5.8 4,3 6,3 10,7 3,7 8,3 6,52 
DO (mg/l) 7,0 4,3 3,9 4,1 5,1 4,4 4,80 
DHL (µs/cm) 2,3 2,7 2,5 2,6 2,4 2,2 2,45 
pH  5,9 8,0 8,5 8,0 8,6 7,7 7,78 
Salinitas (‰) 2,4 2,7 2,6 3,0 3,0 2,9 2,77 

Tabel  2  Tabel Kondisi Lingkungan Abiotik Pantai Glagah 
Pengambilan pada bulan : Parameter 

1 2 3 4 5 6 
Rerata 

Turbiditas (mg/l) 10,0 1,3 5,4 10,3 3,7 8,3 6,5 
DO (mg/l) 5,8 2,8 3,2 4,1 4,1 4,4 4,07 
DHL (µs/cm) 2,7 2,7 2,9 2,9 3,4 2,2 2,80 
pH  8,3 8,7 8,9 8,0 8,3 7,7 8,33 
Salinitas (‰) 0,7 3,1 1,2 0,9 1,8 2,9 1,77 

 
Data turbiditas menunjukkan kekeruhan di pantai Glagah berkisar antara 1,3 

mg/l – 10,3 mg/l dengan rerata 6,5 mg/l.   Kandungan oksigen terlarut (DO) berkisar 
antara 2,8 mg/l – 5,8 mg/l dengan rerata 4,07 mg/l.  Daya hantar listrik (DHL) berkisar 
antara  2,2 µs/cm  -  3,4 µs/cm dengan rerata 2,80.  PH berkisar antara 7,7 – 8,9 dengan 
rerata 8,33.  Kadar garam (salinitas) berkisar antara 0,7 ‰ – 3,1 ‰ dengan rerata  1,77 
‰.  
      Data plankton yang terdapat di perairan pantai Glagah dan Samas dapat dilihat 
pada Tabel 3. 

Dari hasil pengamatan kelimpahan plankton yang terdapat di kedua pantai 
ternyata mempunyai kemiripan.  Marga yang banyak terdapat adalah bangsa Penales, 
ditemukan sekitar 29 marga, dan bangsa Centrales sekitar 17 marga.  Kemiripan 
kelimpahan plankton berkaitan dengan kemiripan lingkungan fisik maupun khemis di 
kedua tempat tersebut.  

Turbiditas air dikedua pantai yang berkisar antara 4,3– 10,7 mg/l di pantai 
Samas dan 1,3 – 10,3 mg/l  pada waktu pengambilan sampel menunjukkan bahwa pada 
waktu-waktu tertentu terjadi kekeruhan air yang dapat dapat menghalangi penetrasi 
cahaya ke dalam perairan sehingga aktifitas  organisme fotosintetik di dalam perairan 
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seperti Diatom menjadi terhambat.  Partikel-partikel yang bergerak bebas di air akan 
menghambat mesuknya cahaya ke dalam air dan juga akan mempengaruhi penyerap-an 
dan pelepasan cahaya matahari. Keadaan demikian akan berakibat langsung dengan 
perubahan temperatur. 

Tabel 3. Data Plankton di Pantai Samas dan Glagah 

No. Marga Pantai 
Samas 

Pantai 
Glagah 

No Marga Pantai 
Samas 

Pantai 
Glagah 

 Bangsa Penales       
1 Achantes √ x 25 Rhopalodia √ √ 
2 Ampipleura √ x 26 Surirella √ √ 
3 Amphora √ √ 27 Synedra √ √ 
4 Asterionela √ √ 28 Stauroneis √ √ 
5 Ampiphora √ √ 29 Tabelaria √ √ 
6 Bacilaria √ √     
7 Cymbella √ √  Bangsa Centrales   
8 Campilodiascus √ √ 1 Atteya x √ 
9 Cocconeis √ x 2 Biddulphra x √ 
10 Denticula √ x 3 Climacospenia x √ 
11 Diatoma √ √ 4 Coscinodiscus √ √ 
12 Epitemia √ √ 5 Cyclotella √ √ 
13 Entamodiscus √ √ 6 Chaetoceros √ √ 
14 Eunotia x √ 7 Dytilum x √ 
15 Fraglaria x √ 8 Guinardia √ x 
16 Gyrosigma √ x 9 Hyalodiacus √ √ 
17 Hallospaera √ x 10 Lauderia x √ 
18 Mastigloia √ x 11 Leptoslindriscus √ √ 
19 Navicula √ √ 12 Planktonella √ √ 
20 Neidium √ x 13 Rhizosolenia √ √ 
21 Nitzschia √ √ 14 Stepanopixis x √ 
22 Peudoneotica √ x 15 Tracineis x √ 
23 Pinnularia √ x 16 Triceratium √ √ 
24 Pleurosigma √ √ 17 Thalasiosira √ √ 

            
Kandungan oksigen terlarut (DO) yang berkisar antara 3,9 – 7,0 mg/l di pantai Samas 
dan 2,8 – 5,8 mg/l di pantai Glagah mempengaruhi aktifitas plankton.  Tinggi 
rendahnya kandungan oksigen di dalam air laut ditentukan oleh kepadatan vegetasi yang 
melakukan fotosintesis. Makin padat vegetasi makin tinggi kandungan oksigen terlarut 
yang terdapat di dalam air laut, terutama pada saat berlangsungnya proses fotosintesis 
pada siang hari.  Kandungan oksigen yang rendah dapat juga disebabkan oleh 
penggunaan oksigen yang tinggi pada proses dekomposisi bahan organik oleh bakteri 
aerobik.   
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        Daya Hantar Listrik (DHL) menggambarkan banyaknya garam-garam yang 
terionisasi atau terlarut dalam air. DHL di pantai Samas berkisar antara 2,2 µs/cm  -  2,7 
µs/cm dan 2,2 µs/cm  -  3,4 µs/cm di pantai Glagah.  Menurut Sidjabat (1971: 7), Daya 
hantar Listrik menggambarkan banyaknya garam-garam yang terionisasi atau terlarut di 
dalam air.  Sifat DHL tergantung dari nilai salinitas dan suhu air laut. 
      Pengukuran pH di pantai Samas berkisar antara 5,9 – 8,6, merupakan kondisi pH 
netral yang cenderung ke arah basa. Di pantai Glagah pH berkisar antara 7,7 – 8,9, 
termasuk perairan basa.  Kondisi pH ini masih dalam kisaran pH yang toleran  terhadap 
kehidupan plankton yaitu antara 5,5 – 8,5.   Kemampuan toleransi organisme perairan 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya : suhu, oksigen terlarut, alkalinitas, anion 
dan kation.  Aktifitas fotosintesis fitoplankton akan berakbat perubahan pH di 
permukaan air. Keadaan ini disebabkan salah satu hasil fotosintesis adalah oksigen. 
Oksigen akan mempengaruhi tinggi rendahnya pH air. Makin tinggi oksigen dihasilkan 
akan menyebabkan meningkatnya pH.  
      Perubahan salinitas di dalam air laut tergantung dari temperatur.  Salinitas di 
pantai Samas berkisar antara 2,4 – 3,0‰ dan 0,7 – 3,1‰ di pantai Glagah. Mc 
Connaughey (1983: 23 – 24),  salinitas pada air laut terbuka berkisar antara 3,2 – 3,7. 
Salinitas akan berkurang pada waktu hujan dan airsurut terendah.  Perubahan salinitas 
ini akan mempengaruhi aktifitas organisme intertidal karena kebanyakan organisme 
intertidal menunjukkan toleransi yang terbatas terhadap perubahan salinitas (Nybakken, 
1992 : 212).   Perairan yang memiliki salinitas antara 0,5 – 3 ‰ termasuk dalam zona 
Oligohaline β dimana kebanyakan organisme yang hidup disitu adalah organisme air 
tawar.  Bangsa Pennales sebagian besar merupakan plankton air tawar, sehingga 
kelimpahan plankton ini di Samas maupun di Glagah mendominasi dibandingkan 
bangsa Centrales.  
      Data tanaman-tanaman yang tumbuh di sekitar pantai Glagah dan Samas dapat 
dilihat pada Tabel 4. 

Dari hasil pengamatan terdapat sekitar 19 familia tumbuhan yang tumbuh 
dipantai Samas dan Glagah, dimana diantaranya merupakan tumbuhan khas pantai, 
yakni Spinifex littoreus dan  Ipomoea pescaprae. Spinifex  menyebar mulai dari garis 
pantai sampai batas formasi cemara laut.  Semakin menjauh dari garis pantai, jumlah 
individu semakin sedikit.  Daerah sebaran Ipomoea lebih sempit dan lebih terkonsen-
trasi di daerah garis pantai.  

 
Tabel  4.  Data Flora di Pantai Glagah dan Samas 

No. Familia G e n u s Samas Glagah 

1 Asclepiadaceae  Calotropis gigantean √ √ 
2 Cactaceae  Opuntia vulgaris  Mill √ √ 
3 Capparidaceae  Gynandropsis speciosa D.C x √ 
4 Casuarinaceae  Casuarina equisetifolia L √ x 
5 Combretaceae  Terminalia catapa L. √ √ 
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6 Compositae  Tridax procumbens L. √ √ 
7 Convolvulaceae  Ipomoea pescaprae  √ √ 
   Cuscuta australis R. Br √ √ 
8 Euphorbiaceae  Euphorbia hirta L. √ √ 
9 Gramineae  Spinifex littoreus √ √ 
   Eragrostis unifolius  √ √ 
   Cynodon dactilon  √ √ 
   Paspalum dilatatum Poir √ √ 

10 Guttiferae  Calophyllum inophyllum L x √ 
11 Labiatae  Leucas javanica Bth √ √ 
12 Malvaceae  Hibiscus tiliaceus L.  √ x 
13 Mimosaceae  Acacia auriculiformis √ √ 
   Mimosa pudica L. √ √ 
   Pithecellobium dulce Bth √ √ 

14 Palmae  Cocos nicifera L. √ √ 
 Palmae  Compha elata Roxb x √ 

15 Pandanaceae  Pandanus tectorius   √ √ 
16 Papilioneceae  Canavalia maratima √ √ 
   Glyricidia sepium √ √ 
   Desmodium trifolium (L) DC √ √ 
   Crotalaria juncea √ √ 

17 Passifloraceae  Passiflora foetida L. √ √ 
18 Solanaceae  Physalis angulata L. √ √ 
 Solanaceae  Datura metel  L. √ x 

19 Verbenaceae  Lantana camara L. √ √ 
 
Topografi kawasan pantai tidak rata oleh terbentuknya sendum-sendum, yakni 

gundukan pasir. Pada daerah di belakang garis pantai ini ditumbuhi beberapa jenis 
tumbuhan lain.  Tumbuhan yang tampak dominan baik dari segi luas penutupan maupun 
jumlah individunya adalah formasi biduri (Calotropis gigantea), yang tumbuh subur 
dibalik atau pada lereng sendun-sendun, terutama pada barisan sendun pertama dan 
kedua.  Dalam rentang jarak lebih kurang 200 meter dari garis pantai ke arah daratan 
terbentuk 3 – 4 barisan sendun.  Tumbuhan herbaceus lainnya yang banyak ditemukan 
adalah orok-orok (Crotalaria juncea) yang merupakan salah satu tumbuhan dalam 
familia Papilionaceae.  Tumbuhan khas lain adalah pandan (Pandanus tectorius)  yang 
tersebar tidak hanya di sekitar pantai, tetapi meluas sampai kawasan pedalaman (inland 
area).   
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Spinifex littoreus 

 
Ipomoea pescaprae 

  
Calotropis gigantea Pandanus tectorius 

 
Tumbuhan lain dengan penutupan area cukup besar adalah markisah (Passiflora 

foetida),  suatu tumbuhan merambat yangcukup eksis hidup dikawasan pantai (coastal 
area).  Beberapa tumbuhan bawah yang lain adalah Oxalis, Cyperus dan dan beberapa 
jenis rerumputan yang lain.  Tumbuhan lain yang tampaknya ditanam di kawasan ini 
dan berhasil tumbuh dengan baik adalah ketepeng (Terminalia catapa) dan Glyricidia 
sepium. Casuarina equisetifolia yang juga merupakan tumbuhan yang ditanam, 
walaupun bukan di tempat yang mempunyai kemiripan dengan habitat aslinya, tetapi 
cukup dapat beradaptasi dan tumbuh cukup baik.  

Untuk berbagai jenis tumbuhan pantai yang juga tersebar di pedalaman, 
menunjukkan adaptasi struktural  yang nyata baik dari struktur sistem perakaran 
maupun profil habitus di atas tanahnya seperti struktur daun (luas, ketebalan mesofil 
dan kutikulanya) dan struktur percabangan.  Dilihat dari dinamika populasi dari bulan 
ke bulan tidak terlihat secara menonjol, terutama dari segi jumlah populasinya.  
Dinamika vegetasi tampaknya lebih tercermin pada aspek kepadatan populasinya. 

Tumbuhan yang terdapat di pantai merupakan tumbuh-tumbuhan yang mempu-
nyai kemampuan beradaptasi  terhadap kekeringan, temperatur panas, angin yang 
kencang, cahaya matahari penuh dan kadar garam yang cukup tinggi.  Menurut Ewusie 
(1990 : 289 – 293) , tumnbuhan yang hidup di pantai cenderung tumbuh melata di atas 
pasir dan  berakar pada buku-bukunya. Tumbuhan demikian tahan terhadap tiupan 
angin yang kencang dan biasanya mudah berkembang biak secara vegetative. 
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SIMPULAN  
Dari hasil penelitian yang dilakukan di pantai Samas dan Glagah dapat diperoleh 

simpulan sebagai berikut : 
1. Marga – marga plankton yang terdapat di pantai Samas ada 32, dimana 22 marga 

termasuk dalam bangsa Penales dan 10 marga merupakan anggota dari bangsa 
Centrales.  

2. Marga – marga  plankton yang terdapat di pantai Glagah ada 35, dimana 19 
marga termasuk dalam bangsa Penales dan 16 marga merupakan anggota dari 
bangsa Centrales.  

3. Familia tumbuhan yang mempunyai anggota lebih dari satu dapat tumbuh di 
daerah tersebut adalah Convolvulaceae, Gramineae, Mimosaceae dan 
Papilionaceae.  
 

SARAN 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diajukan beberapa saran : 
1. Perlu diteliti pola kelimpahan plankton pada musim yang berbeda atau pada 

waktu yang berbeda dalam satu hari 
2. Kelimpahan plankton yang terjadi pada waktu – waktu tertentu dihubungkan 

dengan  pemanfaatannya dalam perikanan. 
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Lampiran 
 

Gambar Beberapa Plankton-plankton Di Pantai Glagah dan Samas 

  
Leptocylindricus Nitzschia Fragillaria 

   
Hallospaera Cymbella Dytilum 

   
Chaetoceros Coscinodiscus Biddulpia 

   
Cerataulina Astreionella Bacilaria 

   
Pinnularia Planktonella Surirella 

 
 


