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Abstrak
Analisis diversitas diatom yang berasosiasi dengan makroalga dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi
dalam kegiatan pengelolaan dan konservasi wilayah pesisir. Data yang dihasilkan juga berguna untuk
membaca kualitas lingkungan dan bioprospeksi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat diversitas komunitas
diatom yang berasosiasi dengan Padina sp di Pulau Pramuka dan Semak Daun. Kedua pulau memiliki
karakteristik yang berbeda, Pulau Pramuka yang berpenghuni dan terdapat berbagai macam aktivitas
masyarakat, sedangkan Pulau Semak Daun tidak berpenghuni. Penelitian ini dilaksanakan pada September
2019 – Mei 2020 di Laboratorium Mikrobiologi dan Bioteknologi Molekuler, Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan, Universitas Padjadjaran. Proses Next Generation Sequencing (NGS) dilakukan oleh Novogene Co.,
Ltd di Singapura menggunakan primer Rbcl 646F – 998R dengan target amplicon 331 bp. Hasil penelitian
didapatkan kelimpahan tertinggi pada ordo Bacillariales di semua stasiun (41 – 49%), disusul dengan ordo
Fragilariales dan Naviculales.Nilai OTUs tertinggi terdapat pada stasiun 4 (508), disusul dengan stasiun 3
(500), 1 (481), dan 2 (471). Indeks Shannon dan Simpson berada di kisaran >5 dan 0 < D < 0.5, yang berarti
di semua stasiun memiliki keanekaragaman yang tinggi dan memiliki dominansi yang rendah.
Kata kunci: diatom, diversitas, NGS, Padina sp

Abstract
Diatom diversity analysis associated with macroalgae can be used as a reference material in the management
and conservation of coastal areas. The data generated is also useful for reading environmental quality and
bioprospection. This study aims to look at the diversity of diatom communities associated with Padina sp on
Pramuka Island and Semak Daun. The two islands have different characteristics, Pramuka Island is inhabited
and there are various kinds of community activities, while Semak Daun Island is uninhabited. This research
was conducted in September 2019 - May 2020 in the Laboratory of Microbiology and Molecular
Biotechnology, Faculty of Fisheries and Marine Sciences, Universitas Padjadjaran. The Next Generation
Sequencing (NGS) process is carried out by Novogene Co., Ltd in Singapore, using Rbcl primer 646F – 998R
with amplicon target 331 bp. The results showed the highest abundance in the Bacillariales order at all stations
(41 – 49%), followed by the order Fragilariales and Naviculales. The Shannon and Simpson indexes are in
the range> 5 and 0 <D <0.5, which means that all stations have high diversity and have low dominance.
Keywords: diatom, diversity, NGS, Padina sp

PENDAHULUAN
Mikroorganisme laut hidup bebas di
dalam kolom perairan maupun melekat pada
permukaan biotik maupun abiotik. Bahkan
dalam 1 mL air laut mengandung lebih dari
jutaan virus dan bakteri, ribuan jamur dan
mikroalga, dan ratusan larva mikroskopis [1].
Banyak dari mikroorganisme laut tersebut
memiliki potensi biofouling atau berinteraksi
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dengan makro organisme laut secara
mutualisme ataupun parasitisme [2].
Permukaan makroalga menyediakan
tempat
tinggal
yang
cocok
bagi
mikroorganisme karena pada makroalga
tersebut dapat menyekresikan berbagai macam
substansi organik unik seperti extracellular
polymeric substances (EPSs) [3] yang
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berfungsi sebagai nutrisi untuk komunitas
mikroorganisme yang membentuk biofilm
mikroba [4]–[6].
Komunitas
mikroorganisme
yang
bersimbion pada permukaan makroalga hidup
membentuk struktur kompleks, dinamik, dan
terdiri dari konsorsium mikroorganisme
termasuk bakteri, fungi, diatom, protozoa,
hingga
larva
[7]–[10].
Salah
satu
mikroorganisme yang banyak dijumpai dalam
perairan dan bersifat epibiont yaitu diatom.
Diatom biasanya hidup bebas dan
melayang – layang di perairan, baik air tawar
maupun air laut dan dapat berasosiasi dengan
organisme lainnya menjadi simbion pada
makroalga [11]. Salah satunya berasosiasi
dengan makroalga coklat seperti Padina sp.
Belum banyak penelitian terkait eksplorasi dan
potensi yang dihasilkan dari mikroorganisme
yang bersimbion pada makroalga ini. Namun
terdapat
beberapa
penelitian
seperti
ditemukannya diatom Haslea nusantara di
Pulau Semak Daun [12] yang pigmennya
memiliki potensi sebagai antioksidan [13],
antibakteri dan antiviral [14], dan efek
alelopati terhadap diatom lainnya [15], [16].
Adanya hubungan antara diatom yang
menempel pada makroalga ini mempunyai
peranan yang penting dalam produsen primer
bagi suatu ekosistem perairan. Akan tetapi
apabila keberadaan makroalga ini terganggu
oleh gangguan fisik, kimia, maupun biologis,
maka secara tidak langsung juga akan
mempengaruhi keberadaan dari biota perairan
lainnya, khususnya diatom.
Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui
keanekaragaman
komunitas
diatom yang terkait dengan makroalga Padina
sp di perairan Pulau Pramuka dan Semak Daun
melalui pendekatan metagenomik.
.
METODE
Penelitian ini dilakukan pada bulan
September 2019 - Mei 2020. Pengambilan
sampel makroalga dilakukan pada bulan
September 2019 di perairan Pulau Pramuka
dan Semak Daun, Kepulauan Seribu. Proses
isolasi metagenom diatom dilakukan di
Laboratorium Mikrobiologi dan Bioteknologi
Molekuler, Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan, Universitas Padjadjaran. Proses
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pengurutan amplikon NGS dilakukan oleh
Novogene Co., Ltd di Singapura.
Pengambilan sampel makroalga Padina sp
Sampel makroalga Padina sp diambil di
perairan pulau Pramuka dan Semak Daun.
Sampel diperoleh pada kedalaman kurang
lebih 1 meter, kemudian permukaan thallus
disikat menggunakan sikat, kemudian disiram
menggunakan air laut kurang lebih 100 L pada
perairan tersebut serta disaring dengan jaring
plankton yang ujungnya telah diikat dengan
botol sampel berukuran 50 mL, kemudian
botol sampel dimasukkan ke dalam coolbox.
Pengukuran kualitas air dilakukan secara insitu, sedangkan parameter yang diamati adalah
suhu air, oksigen terlarut, pH, dan salinitas
yang digunakan sebagai data pendukung
kondisi perairan.
Isolasi Metagenom DNA Diatom pada
Makroalga
Sampel yang telah disiapkan kemudian
disentrifugasi pada botol sampel berukuran 15
mL dengan kecepatan 6000 rpm selama 30
menit. Jika sudah, supernatan diambil dan
dipindahkan ke botol sampel lain, kemudian
botol sampel 15 mL yang telah diisi
sebelumnya diisi ulang dengan sampel
supernatan tersebut di botol sampel 50 mL
dengan kecepatan dan waktu yang sama.
Supernatan hasil sentrifugasi dipindahkan
kembali dan pelet dibiarkan mengendap di
dalam tabung. Pellet yang disentrifugasi
kemudian digunakan untuk ekstraksi DNA
genom
menggunakan
protokol
TM
ZymoBIOMICS DNA Miniprep Kit.
Identifikasi Molekuler Diatom
Ekstraksi
DNA
genom
diatom
menggunakan protokol ZymoBIOMICSTM
DNA Miniprep Kit. Kit ini biasa dipakai oleh
peneliti
untuk
mengisolasi
DNA
mikroorganisme dari berbagai sampel [17].
Setelah DNA bakteri diperoleh, tahap
selanjutnya adalah amplifikasi PCR. Primer
yang digunakan untuk PCR adalah gen rbcL
menurut Kelly et al. [18], yang merupakan
primer rbcL 646F dan 998R. Program PCR
yang digunakan adalah: tahap denaturasi awal
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(96 oC selama 5 menit), denaturasi (96 oC
selama 1 menit), annealing (52 oC selama 5
menit), elongasi (72 oC selama 5 menit),
setelah mengalami 40 siklus PCR, kemudian
dilanjutkan dengan tahap pemanjangan akhir
pada suhu 72 oC selama 5 menit [19]. dan
HOLD (4 oC selama 7 menit).
Campuran produk PCR termasuk
GoTaq®Green Master Mix Promega (12,5
µL), rbcL 646 F primer (1,25 µL), rbcL 998 R
primer (1,25 µL), Nuclease free water (8 µL),
dan DNA template (2 µL ) sehingga total
produk PCR adalah 25 µL. 1 Kb DNA Ladder
(KAPA) sebagai penanda ukuran DNA dan
pewarna DNA Loading sebagai DNA ballast.
Gel Stain Gel Red sebanyak 10 µL dalam 100
mL TAE 1X untuk gel agarose 0.8%.
Kemudian dilakukan elektroforesis untuk
mengetahui keberadaan pita DNA genom
selama 45 menit dengan arus 80 volt.
Selanjutnya proses sequencing amplicon NGS
dilakukan oleh Novogene Co., Ltd di
Singapura.

diatom yang terkait dengan Padina sp.
Makroalga, pengukuran kualitas air langsung
dilakukan. Parameter yang diukur adalah suhu,
oksigen terlarut (DO), salinitas, serta Potensi
Hidrogen (pH). Data tersebut dapat dilihat
pada tabel berikut (Tabel 1).
Tabel 1. Parameter Kualitas Air Pulau Pramuka dan
Pulau Semak Daun
No
1
2
3
4
a

Parameter
Suhu (oC)
Salinitas (‰)
pH
DO (mg L-1)

1a
30,3
25
7
4

Nilai
Stasiun
2a
3b
28,8 29,1
31
31
7
7
4
4

4b
30,5
30
8
4

Kualitas
Standar a
28 - 32
32 - 34
7 – 8,5
>5

Kementerian Lingkungan Hidup, 2004

Sekilas, kualitas perairan di Kepulauan
Pramuka dan Semak Daun tidak sesuai dengan
baku mutu lingkungan yang dikeluarkan
Kementerian Lingkungan Hidup, namun juga
tidak terlalu buruk. Dari 4 parameter yang
diamati, hanya suhu dan pH yang termasuk
dalam baku mutu.

Analisis Data
Hasil Isolasi DNA Genom Diatom
Data hasil sekuensing NGS kemudian
diolah menggunakan software Mothur, Mega X, dan BioEdit untuk mendapatkan hasil
berupa data profil keragaman genus diatom.
Data yang diperoleh akan diinterpretasikan dan
dianalisis secara deskriptif.
Dalam
proses
pengolahan
data
bioinformatic, digunakan software Mothur
[20] yang sekarang dapat dilakukan dengan
platform otomatis yang dikembangkan oleh
komunitas “Galaxy Project” [21], [22]. Proses
melakukan analisis bioinfromatic dilakukan
mengikuti protokol yang disediakan oleh
"Team Galaxy Network" [22].
HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel yang disimpan dalam tabung 50
mL disentrifugasi terlebih dahulu agar diatom
pada kolom tabung dapat diendapkan
membentuk pellet. Selanjutnya ekstraksi DNA
dilakukan
dengan
menggunakan
ZymoBIOMICSTM DNA Miniprep Kit
(D4300, Zymo Research).
Hasil visualisasi DNA genom diatom
yang disajikan pada Gambar 1 menunjukkan
bahwa pita DNA dari genom diatom berada di
atas 10.000 bp. Ini karena ukuran genom lebih
besar dari 10.000 pasangan basa (bp). Seperti
yang diungkapkan oleh Vardi et al. (2008),
molekul DNA diatom memiliki ukuran besar
yang mengandung kurang lebih 30 megabasa
dengan 10.000-12.000 gen yang diprediksi.

Kualitas Lokasi Pengambilan Sampel Air
Kondisi perairan pada saat pengambilan
sampel terlihat memiliki substrat yang
bervariasi mulai dari yang berpasir hingga
yang agak kerikil dengan tingkat kekeruhan
yang lebih tinggi di Pulau Pramuka
dibandingkan di Pulau Semak Daun, sehingga
perairan Pulau Semak Daun relatif tenang dan
tidak terlalu keruh. Saat pengambilan sampel
72
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Gambar 1. Visualisasi DNA Genom Hasil Padina
sp berasosiasi - diatom dalam Gel Agarose 0,8%,
Tangga DNA M: 1Kb (KAPATM), St1: Station 1,
St2: Station 2, St3: Station 3, St4: Station 4.

yang tipis dapat disebabkan oleh pergerakan
fisik yang berlebihan pada saat pipet, saat
membalik larutan dan lain-lain.
Berdasarkan Gambar 2 di atas, dapat
disimpulkan bahwa proses amplifikasi gen
rbcL diatom berasosiasi Padina sp
menggunakan PCR berjalan dengan baik. Hal
ini dibuktikan dengan hasil visualisasi dimana
PCR ditandai dengan pita DNA yang tebal,
serta ukuran pita sampel DNA tersebut sesuai
dengan ukuran target produk yaitu ± 331 bp.
Hal ini terlihat dari posisi pita DNA yang
dihasilkan berada pada kisaran 250 bp - 500 bp.
Selain itu ada juga noda. Hal tersebut
dapat disebabkan oleh penggunaan Mg +,
dNTPs, Taq polimerase, primer dan templat
DNA yang berlebihan atau adanya kontaminan
dalam templat DNA itu sendiri yang
menghambat aktivitas taq polimerase; suhu
anil dan primer yang tidak sesuai juga dapat
menyebabkan DNA target tidak ter
amplifikasi. Dengan tersedianya pita DNA
yang sesuai dengan panjang target basisnya,
maka hasil amplifikasi siap untuk diurutkan.
Analisis Urutan Nukleotida dari Next
Generation Sequencing (NGS)

Gambar 2. Hasil Amplifikasi Gen dengan primer
rbcL 646F dan rbcL 998R dalam gel agarosa 0,8%,
Tangga DNA M: 1Kb (KAPATM), St1: Stasiun 1,
St2: Stasiun 2, St3: Stasiun 3, St4: Stasiun 4.

Adanya visualisasi pita DNA yang tebal
dan tipis dapat disebabkan oleh faktor-faktor
tertentu. Pita DNA yang tebal menunjukkan
konsentrasi yang tinggi dan DNA total yang
terekstraksi secara utuh, sedangkan pita DNA

Sampel DNA Genome kemudian dikirim
ke Novogene di Singapura untuk sekuensing
NGS. Hasil yang diperoleh berupa pair-end
sequencing. Metode ini melakukan sekuensing
DNA metagenomik dengan mengurutkan
fragmen dan menghasilkan data sekuensing
berkualitas tinggi yang dapat disejajarkan.
Bacaan yang dibaca kemudian dikelompokkan
ke dalam Unit Taksonomi Operasional (OTU),
dilakukan anotasi spesies, dan analisis
kelimpahan. Kontrol kualitas untuk empat
sampel ditunjukkan di bawah ini (Tabel 2).

Tabel 2. Hasil Pembacaan Empat Sampel
Sampel

Raw
Reads

Clean
Reads

Jumlah Basa

St 1
St 2
St 3
St 4

354.151
370.845
379.584
420.984

348.215
363.975
372.471
412.027

115.334.485
120.545.946
123.278.189
136.227.924

Hasil pengurutan menggunakan NGS
Illumina NovaSeq pada Tabel 2 menunjukkan
bahwa raw read (hasil pembacaan urutan
73

Rata – rata
panjang
nukleotida
331
331
331
331

Q20

GC%

Efektivitas %

98.87
98.82
98.87
98.83

39.31
39.52
39.13
39.94

97.76
97.48
97.46
97.86

mentah) lebih tinggi dibandingkan dengan
jumlah clean read (hasil pembacaan urutan
beranotasi) yang berada pada nilai 354.151
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hingga 420.984 (kelimpahan relatif diatom
tingkat ordo yang terbaca bisa dilihat pada
gambar 3) Jumlah basa tertinggi terdapat pada
stasiun 4, hasil ini sesuai dengan nilai
konsentrasinya yang tinggi. Nilai rata-rata
setiap panjang nukleotida adalah 331.
Kemudian ada nilai Q20 yang merupakan nilai
probabilitas kesalahan pembacaan dasar dari 1
- 100. Hasil yang didapat pada keempat sampel
tersebut >98% yang termasuk dalam kategori
baik dalam standar pembacaannya.
Nilai GC yang merupakan nilai persentase
basa guanin dan sitosin yang diamati berkisar
antara 39,31 - 39,94%. Nilai GC tersebut bisa
dikatakan berada di jangkauan wajar menurut
Merino et al [23], namun persentasenya
termasuk ke dalam nilai GC yang rendah [24].
Nilai efektifitas adalah nilai yang didapat dari
jumlah bacaan mentah dibagi dengan bacaan
bersih, hasilnya >97%. Hasil yang diperoleh
menunjukkan bahwa hasil sekuensing
berkualitas baik.
Komunitas diatom yang berasosiasi
dengan makroalga Padina sp disajikan dalam
bentuk diagram di bawah ini untuk
mempermudah analisis kelimpahan komunitas
diatom antar stasiun. Tinggi rendahnya
keragaman komunitas diatom yang terkait
dengan makroalga ini dapat dipengaruhi oleh
berbagai faktor, antara lain bentuk morfologi
permukaan (thallus) dari makroalga [25] dan
faktor kualitas lingkungan seperti kecerahan,
suhu, unsur hara. , dan salinitas (Mabrouk et
al., 2011). Diatom merupakan salah satu
mikroorganisme yang paling banyak dijumpai
pada biofilm makroalga, hal ini dikarenakan
ekosistem vegetatif seperti makroalga
menyediakan luas permukaan pada thallus
yang kaya bahan organik sebagai habitat yang
ideal untuk pertumbuhan diatom epifit [26].
Komunitas diatom pada level order
mendapatkan 13 order dan 1 grup unclassified
untuk yang tidak diklasifikasikan ke level order
(Gambar 3). Hasil yang diperoleh adalah
kelimpahan tertinggi pada ordo Bacillariales
sebesar 49% di stasiun 1, 41% di stasiun 2,
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43% di stasiun 3 dan 47% di stasiun 4.
Kelimpahan tinggi lainnya pada keempat
sampel tersebut termasuk ordo Naviculales,
Fragilariales. , dan Thalassiophysales. Untuk
ordo yang jumlahnya sedikit, mereka adalah
ordo Paraliales, Achnantales, Surirellales,
Lithodesmiales,
Thalassiosirales,
Rhopalodiales, dan Melosirales. Untuk
kelompok tidak terklasifikasi tertinggi pada
stasiun 4 sebesar 17,33%, dan yang terkecil
pada stasiun 1 sebesar 6,82%.
Penelitian
tentang
keanekaragaman
diatom yang terkait dengan makroalga coklat
Padina fraseri telah dilakukan oleh [25], hasil
penelitiannya menunjukkan bahwa kelimpahan
relatif tertinggi diatom berasal dari 3 genera,
yaitu Nitzschia, Navicula, dan Cocconeis. Ia
juga melaporkan bahwa kelimpahan tertinggi
terjadi pada musim semi (September Desember). Hal tersebut tidak jauh berbeda
dengan hasil yang diperoleh dimana
pengambilan sampel dilakukan pada bulan
September. Namun, hal ini tidak dapat
digunakan sebagai indikator yang sama karena
perbedaan wilayah dan iklim, masih terdapat
faktor lain yang mempengaruhi kelimpahan
relatif diatom yang terkait dengan makroalga
(Phaeophyceae).
Keanekaragaman diatom di perairan
Pulau Pramuka dan Pulau Semak Daun yang
ditunjukkan dalam bentuk jumlah spesies
(kekayaan jenis) dapat diketahui berdasarkan
analisis
keanekaragaman
alfa
yang
diinterpretasikan oleh Chao1 Index, ACE
Index (Abundance-based Coverage Estimator),
Indeks Shannon dan Indeks Simpson. Indeks
Chao1 dan ACE adalah jumlah kemungkinan
kelimpahan spesies dalam komunitas [27].
Berdasarkan Tabel 3, nilai tertinggi pada
indeks Chao1 dan ACE berada di Station 4,
kemudian disusul Stasiun 3 & 1, dan nilai
terendah ada di Station 2. Hal ini sesuai dengan
hasil QC dimana jumlah pembacaan ( Tabel 2)
paling banyak dibaca dalam sampel Station. 4,
diikuti oleh stasiun 3, stasiun 1, dan stasiun 2.
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Gambar 3. Kelimpahan Relatif Komunitas Diatom Tingkat Ordo

Sedangkan indeks Shannon (H') dan
indeks Simpson (D) tidak menunjukkan
perbedaan yang signifikan antar stasiun.
Menurut Wilhm dan Dorris [28] penentuan
kriteria indeks keanekaragaman Shannon H' <
1 maka memiliki keanekaragaman yang
rendah, 1 < H' ≤3 maka memiliki
keanekaragaman sedang, H' > 3 maka
memiliki keanekaragaman yang tinggi. Tabel
tersebut menunjukkan bahwa keempat sampel
tersebut memiliki nilai H' > 3 yang
menunjukkan tingkat keragaman pada
keempat stasiun tersebut tinggi. Odum dan
Barrett [29] juga menyatakan bahwa
penentuan indeks Simpson 0 < D ≤ 0,5
memiliki dominansi rendah, 0,5 ≤ D ≤ 0,75
memiliki dominansi sedang, dan 0,75 < D ≤ 1
memiliki dominansi tinggi. Keempat sampel
tersebut memiliki nilai indeks Simpson 0 < D
≤ 0,5 yang menunjukkan indeks dominansi
yang rendah. Dari kedua indeks tersebut dapat
dilihat dari data kelimpahan relatif spesies
pada setiap sampel, dimana kesemuanya
tersebar merata dan tidak terdapat kelimpahan
yang mencolok satu spesies pada setiap
stasiun.
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Tabel 3.

Indeks
Keragaman
Keragaman Alpha
Sampel
Chao1
ACE
Stasiun 1 2541,59 3689,79
Stasiun 2 2143,73 2903,45
Stasiun 3 3023,87 4706,68
Stasiun 4 3227,96 4774,28

berdasarkan
H’
5,21
5,33
5,89
5,93

D
0,013
0,011
0,007
0,008

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan
dapat
disimpulkan
bahwa
kelimpahan tertinggi pada semua stasiun
terdapat di ordo Bacillariales (41 - 49%),
Naviculales (11 - 18%), dan Fragilariales (8 10%).
Indeks Shannon termasuk dalam
keragaman tinggi (H' > 5) dan indeks Simpson
termasuk dalam dominasi rendah (0 < D ≤ 0,5)
di semua stasiun. Faktor lingkungan juga
mempengaruhi kelimpahan diatom seperti
salinitas yang berkorelasi positif dengan
kelimpahan ordo Bacillariales.
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