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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Tentang Air Sungai 

2.1.1. Pengertian Air Sungai 

Sungai merupakan saluran terbuka yang terbentuk secara alami di atas 

permukaan bumi, tidak hanya menampung air tetapi juga mengalirkannya dari 

bagian hulu menuju ke bagian hilir dan ke muara (Junaidi, 2014). Menurut Putra 

(2014), sungai dapat diartikan sebagai aliran terbuka dengan ukuran geometrik 

(tampak lintang, profil memanjang dan kemiringan lembah) berubah seiring waktu, 

tergantung pada debit, material dasar dan tebing, serta jumlah dan jenis sedimen 

yang terangkut oleh air. Berdasarkan pendapat diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwa sungai merupakan wadah atau alur alami maupun buatan yang didalamnya 

tidak hanya menampung air akan tetapi juga mengalirkan mulai dari hulu menuju 

muara. 

Menurut Junaidi (2014), proses terbentuknya sungai berasal dari mata air 

yang mengalir di atas permukaan bumi. Proses selanjutnya aliran air akan 

bertambah seiring dengan terjadinya hujan, karena limpasan air hujan yang tidak 

dapat diserap bumi akan ikut mengalir ke dalam sungai. Perjalanan dari hulu 

menuju hilir, aliran sungai secara berangsur-angsur menyatu dengan banyak sungai 

lainnya, Penggabungan ini membuat tubuh sungai menjadi semakin besar. 

Peraturan Pemerintah RI No. 38 tahun 2011, suatu wilayah daratan yang merupakan 

satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, 
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menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, 

yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan 

daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan disebut dengan daerah 

aliran sungai (DAS). 

Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang SDA memaparkan bahwa DAS 

memiliki bagian yang disebut dengan sub DAS yaitu yang menerima air hujan dan 

mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama. Setiap DAS terbagi habis ke 

dalam Sub-sub DAS. Adapun pada sempadan sungai memiliki aturan untuk 

perlindungan kawasan sungai dan sekitarnya sungai yang terdapat di kawasan 

sendiri dengan sempadan 5 – 10 meter berupa jalur hijau atau jalan inspeksi. 

Menurut Asdak (2007: 4), DAS merupakan suatu wilayah daratan yang secara 

topografik dibatasi oleh punggung punggung gunung yang menampung dan 

menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkannya kelaut melalui sungai 

utama. Wilayah daratan tersebut dinamakan daerah tangkapan air (catchment area) 

yang merupakan suatu ekosistem yang unsur utamanya terdiri atas sumber daya 

alam (tanah, air dan vegetasi) dan sumber daya manusia sebagai pemanfaat sumber 

daya alam.  

Norhadi, dkk., (2015)  dalam penelitian mengklasifikasikan sungai menurut 

para ahli maupun lembaga seperti Kern, Okologie, Helfrich et al, dan LFU. Kern 

(1994) mengklasifikasikan sungai berdasarkan lebarnya, mulai dari kali kecil yang 

bersumber dari mata air hingga bengawan dengan lebar lebih dari 220 meter. 

Heinrich dan hergt dalam Atlas Okologie (1999) mengklasifikasikan sungai 

berdasarkan lebar sungai dan luas DAS. Sungai kecil disebut juga dalam bahasa 
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inggris brooks, branceches, creeks, forks, dan runs, tergantung bahasa lokal 

masing-masing daerah yang ada. Semuanya berarti sungai kecil sedangkan 

terminologi yang membedakan antara sungai kecil (stream) dan sungai besar (river) 

hanya tergantung kepada pemberi nama pada pertama kalinya (Helfrich et al. dalam 

Atlas okologie, 1999). Selanjutnya sungai kecil didefinisikan sebagai air dangkal 

yang mengalir di suatu daerah dengan lebar aliran tidak lebih dari 40 m pada muka 

air normal, sedangkan kondisi yang lebih besar dari sungai kecil disebut sungai atau 

sungai besar. LfU (2000) mengklasifikasi sungai kecil atau sungai besar 

berdasarkan kondisi vegetasi alamiah di pinggirnya. Disebut sungai kecil bila dahan 

dan ranting vegetasi pada kedua sisi tebingnya bertautan dan dapat menutupi sungai 

yang bersangkutan. Sedangkan pada sungai besar, dahan vegetasi pada kedua sisi 

tebingnya tidak dapat bertautan karena terpisah cukup jauh. 

2.1.2. Kualitas Air Sungai 

Kualitas air adalah mutu air yang memenuhi standar untuk tujuan tertentu. 

Syarat yang ditetapkan sebagai standar mutu air berbeda-beda tergantung tujuan 

penggunaan, sebagai contoh, air yang digunakan untuk irigasi memiliki standar 

mutu yang berbeda dengan air untuk dikonsumsi. Kualitas air dapat diketahui 

nilainya dengan mengukur kondisi fisika, kimia dan biologi (Rahayu, 2009). 

Menurut Agustiningsih, dkk. (2012), kualitas air sungai dipengaruhi oleh kualitas 

pasokan air yang berasal dari daerah tangkapan sedangkan kualitas pasokan air dari 

daerah tangkapan berkaitan dengan aktivitas manusia. Kualitas air sungai dapat 

diamati dengan melihat status mutu air. Status mutu air menunjukkan tingkat 
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kondisi mutu air sumber air dalam kondisi tercemar atau kondisi baik dengan 

membandingkan dengan baku mutu yang telah ditetapkan.  

Menurut Mahyudin, dkk. (2015), status mutu air sungai menunjukan tingkat 

pencemaran suatu sumber air dalam waktu tertentu, dibandingkan dengan baku 

mutu air yang ditetapkan. Sungai dapat dikatakan tercemar apabila tidak dapat 

digunakan sesuai dengan peruntukaannya secara normal/keluar dari ambang batas 

yang telah ditentukan. Klasifikasi dan kriteria kualitas air di Indonesia diatur dalam 

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001. Berdasarkan Peraturan Pemerintah, 

kualitas air diklasifikasikan menjadi empat kelas yaitu: 

1. Kelas I: dapat digunakan sebagai air minum atau untuk keperluan konsumsi 

lainnya 

2. Kelas II: dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, 

pembudidayaan ikan air tawar, peternakan dan mengairi tanaman 

3. Kelas III: dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan 

dan mengairi tanaman 

4. Kelas IV: dapat digunakan untuk mengairi tanaman 

Kriteria kualitas air untuk tiap-tiap kelas didasarkan pada kondisi fisik-

kimia, biologi dan radioaktif. Secara sederhana, kualitas air dapat diduga dengan 

melihat kejernihan dan mencium bau pada air. Namun terdapat bahan-bahan 

pencemar yang tidak dapat diketahui hanya dari bau dan warna, melainkan harus 

dilakukan serangkaian pengujian. Hingga saat ini, dikenal ada dua jenis pendugaan 

kualitas air yaitu fisik-kima dan biologi (Rahayu, 2009).  
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2.1.3. Pencemaran Air 

Perairan merupakan suatu ekosistem yang kompleks sebagai habitat dari 

semua jenis makhluk hidup, mulai dari ukuran mikro hingga makro. Perairan yang 

alami memiliki sifat yang dinamis dan aliran energi yang kontinu selama sistem 

didalamnya tidak mengalami gangguan atau hambatan seperti pencemaran 

(Lukman, 2006). Menurut Nugroho (2006), pencemaran air dapat menyebabkan 

berkurangnya keanekaragaman organisme perairan seperti benthos, perifiton, serta 

plankton. Hal ini menyebabkan sistem ekologis perairan dapat terganggu. Sistem 

ekologis perairan mempunyai kemampuan untuk memurnikan kembali lingkungan 

yang telah tercemar sejauh beban pencemaran masih berada dalam batas daya 

dukung lingkungan yang bersangkutan.  

Secara mudah air tercemar dapat dilihat dengan mudah, melalui kondisi fisik 

air, misalnya dilihat dari tingkat kekeruhan, warnanya yang transparan dan tembus 

cahaya, atau dari baunya yang menyengat hidung. Air tercemar juga dapat diketahui 

dari matinya atau terganggunya organisme perairan, seperti ikan, tanaman, dan 

hewan-hewan yang berhubungan dengan air terebut (Herlambang, 2006). Menurut 

Peraturan Pemerintah NO. 82/2001, pencemaran air adalah masuknya atau 

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air 

oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang 

menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Dari kedua 

pendapat tentang definisi pencemaran air secara tersirat bahwa pencemaran air 

adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam 

sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu. 
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2.2. Tinjauan Umum Sungai Seruyan 

Kabupaten Seruyan merupakan salah satu kabupaten yang berada di 

provinsi Kalimantan Tengah yang mana terdapat beberapa sungai yang digunakan 

dalam berbagai macam keperluan untuk kebutuhan makhluk hidup. Adapun daftar 

sungai yang ada di Kalimantan Tengah berdasarkan panjang, kedalaman dan lebar 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Nama-Nama Sungai menurut Panjang, Kedalaman dan 

Lebar Kalimantan Tengah 

 

Nama Sungai 

Panjang/Length Rata-rata/Average 

Kilometer 

(km) 

Dapat dilayari/ 

be sailed (km) 

Kedalaman/ 

Depth (meter) 

Lebar/ Width 

(meter) 

1. Sungai Jelai 200 150 8 150 

2. Sungai Arut 250 190 4 100 

3. Sungai Lamandau 300 250 6 150 

4. Sungai Kumai 175 100 6-9 250 

5. Sungai Seruyan 350 300 5 250 

6. Sungai Mentaya 400 270 6 350 

7. Sungai Katingan 650 520 3-6 250 

8. Sungai Sebangau 200 150 5 100 

9. Sungai Kahayan 600 500 7 450 

10. Sungai Kapuas 600 420 6 450 

11. Sungai Barito 900 700 6-14 350-500 

 (Badan Pusat Statistik Kalteng, 2015). 

 

Tabel di atas menunjukan bahwa sungai Seruyan merupakan salah satu 

sungai yang terdapat di Kabupaten Seruyan dengan panjang 350 km dan kedalaman 

8 m serta memiliki lebar rata-rata 250 m, menjadikan sungai ini salah satu sungai 

besar yang terdapat di Kalimantan Tengah. Berdasarkan paparan dari Pemda 

Kabupaten Seruyan (2016), Sungai yang terdapat di Kabupaten Seruyan adalah 

sungai seruyan. Secara umum pola sungai di Kabupaten Seruyan adalah pola 

dendritik dimana salah satu sifat utamanya adalah apabila terjadi hujan merata di 

seluruh daerah aliran sungai, maka puncak banjirnya akan demikian tinggi hingga 

mempunyai potensi besar untuk menggenangi daerah yang ada di sekitar aliran 
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sungai, khususnya di bagian hilir sungai. Sungai Seruyan dengan panjang sekitar 

350 km, merupakan sungai utama yang mengalir dari pegunungan Schwaner di 

utara menuju Laut Jawa di bagian Selatan. Sungai Seruyan memiliki 6 (enam) buah 

anak sungai yang besar dan dapat digunakan sebagai sumber air maupun sebagai 

sarana transportasi. Keenam anak sungai tersebut adalah Danau Sembuluh, Kuala 

Besar, Manjul, Salau, Pukun, dan Kale. 

 

2.3. Tinjauan Tentang Plankton 

2.3.1. Pengertian Plankton 

Secara sederhana plankton diartikan sebagai hewan dan tumbuhan renik 

yang terhanyut di suatu perairan. Nama plankton berasal dari akar kata Yunani 

“planet” yang berarti pengembara. Istilah plankton pertama kali diterapkan untuk 

organisme di laut oleh Victor Hensen direktur Ekspedisi Jerman pada tahun 1889, 

yang dikenal dengan “Plankton Expedition” khusus dibiayai untuk menentukan dan 

membuat sitematika organisme laut (Sunarto, 2008). Menurut Junaidi, dkk. (2013), 

istilah plankton pertama kali digunakan oleh Victor Hensen pada tahun 1887, 

berasal dari bahasa Yunani yang arti dalamya mengembara. Plankton adalah 

organisme renik yang melayang-layang dalam air atau mempunyai kemampuan 

renang yang sangat lemah, pergerakannya selalu dipengaruhi oleh gerakan masa 

air. Dari pendapat diatas maka dapat diartikan bahwa plankton adalah 

mikroorganisme yang ditemui hidup melayang di perairan atau plankton merupakan 

organisme baik tumbuhan maupun hewan yang umumnya berukuran relatif kecil 
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(mikro), hidup melayang-layang di air, mempunyai daya gerak relatif lemah 

sehingga distribusinya sangat dipengaruhi oleh daya gerak air. 

2.3.2. Klasifikasi Plankton Berdasarkan Pembagiannya 

Plankton terdiri dari dua kelompok besar organisme akuatik yang berbeda 

yaitu organisme fotosintetik atau fitoplankton dan organisme non fotosintetik atau 

zooplankton (Sunarto, 2008). Menurut Rahayu dan Astria (2012), bahwa plankton 

terdiri atas fitoplankton dan zooplankton. Zooplankton merupakan plankton 

kelompok fauna yang umumnya mampu bergerak aktif, sedangkan fitoplankton 

adalah kelompok flora yang mampu berfotosintesis karena sel tubuhnya 

mengandung klorofil. 

1. Fitoplankton 

Menurut Sunarto (2008), fitoplankton adalah tumbuhan mikroskopik (bersel 

tunggal, berbentuk filamen atau berbentuk rantai) yang menempati bagian atas 

perairan (zona fotik) perairan terbuka dan lingkungan pantai. Penggolongan 

fitoplankton berdasarkan taksonomi dan ukurannya.   Berdasarkan ukurannya ada 

beberapa golongan fitoplankton antara lain: 

Tabel 2.2. Kelompok plankton berdasarkan kategori ukuran 
 

Kelompok 

Ukuran 

Charton dan Tietjen 

(1989) 

Nybakken (1988) Kennish (1990) 

Ultraplankton < 5 µm < 2 µm < 5 µm 

Nanoplankton 5- 50 µm 2- 20 µm 5-70 µm 

Mikroplankton 50-500 µm 20 µm – 0,2 µm 70-100 µm 

Mesoplankton 500 µm - - 

Makroplankton 5000 µm- 50.000 µm 0,2-2 mm 70-100 µm 

Megaplankton > 50.000 µm > 2 mm >  100 µm 

(Sunarto, 2008) 
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Sedangkan menurut Junaidi dkk. (2013), yang menyatakan fitoplankton terbagi 

berdasarkan ukuran plankton dalam lima golongan yaitu : nanoplankton yang 

berukuran 2-20 mm, ultrananoplankton organisme yang memiliki ukuran kurang 

dari 2 mm, mikroplankton berukuran 20-200 mm, makroplankton ialah organisme 

planktonik yang berukuran 200- 2000 mm dan megaplankton ialah organisme 

planktonik yang berukuran lebih dari 2000 mm.  

2. Zooplankton 

Zooplankton merupakan plankton hewani yang terhanyut secara pasif 

karena terbatasnya kempuan bergerak. Berbeda dengan fitoplankton , zooplankton 

hampir meliputi seluruh filum hewan mulai dari protozoa (hewan bersel tunggal) 

sampai filum Chordata (hewan bertulang belakang). Para ahli kelautan juga 

mengklasifikasikan zooplankton sesuai ukuran dan lamanya hidup sebagai 

plankton. Ada tiga katagori ukuran zooplankton yang dikenal dengan 

mikrozooplankton, mesozooplankton, dan makrozooplankton. Mikrozooplankton 

meliputi zooplankton yang dapat melewati plankton net dengan mata 202 µm dan 

mesozooplankton adalah yang tersangkut sedangkan makrozooplankton dapat 

ditangkap dengan plankton net dengan lebar mata 505 µm (Sunarto, 2008). 

Berdasarkan siklus hidupnya menurut Gunawan (2015), zooplankton ada yang 

selamanya sebagai plankton (holoplankton) dan ada yang sebagian hidupnya (pada 

awal hidupnya) saja sebagai plankton (meroplankton). Organisme meroplankton 

terutama terdiri dari larva planktonik dan bentik invertebrata, bentik chordata dan 

nekton (ichtyoplankton). 
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2.3.3. Plankton Sebagai Bioindikator Kualitas Perairan 

Organisme perairan dapat digunakan sebagai indikator pencemaran karena 

habitat, mobilitas dan umurnya yang relatif lama mendiami suatu wilayah perairan 

tertentu (Abadi dkk., 2010). Menurut Rahayu dan Astria (2012), Plankton adalah 

mikroorganisme yang ditemukan hidup melayang dan hidup bebas di perairan 

dengan pergerakan yang rendah. Organisme ini merupakan salah satu parameter 

biologi yang memberikan informasi mengenai kondisi perairan, baik kualitas 

perairan maupun tingkat kesuburannya.  

Perubahan terhadap kualitas perairan dapat ditinjau dari kelimpahan dan 

komposisi plankton serta nilai saprobitas fitoplankton. Keberadaan plankton di 

suatu perairan dapat memberikan informasi mengenai keadaan perairan. Menurut 

Junaidi, dkk., (2013), plankton merupakan organisme melayang yang hidupnya 

dipengaruhi oleh arus dan umumnya digunakan sebagai indikator perubahan 

biologis suatu perairan, karena kelompok biota perairan ini umumnya sangat 

sensitif terhadap perubahan lingkungan dan siklus hidupnya relatif singkat. 

Plankton juga merupakan komponen utama dalam rantai makanan di perairan. 

Menurut Rizky, dkk., (2012), perubahan terhadap kualitas perairan, erat kaitannya 

dengan potensi perairan terutama ditinjau dari keanekaragaman dan komposisi 

plankton. Keberadaan jenis plankton tertentu pada suatu perairan dapat 

memberikan informasi mengenai kondisi perairan bersangkutan dalam keadaan 

bersih atau tercemar, sehingga plankton sebagai parameter biologi dapat dijadikan 

indikator untuk mengevaluasi kualitas suatu perairan atau sebagai bioindikator.  
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2.4. Hasil Penelitian Sebagai Sumber Belajar 

Sumber belajar merupakan semua sumber seperti pesan, orang, bahan, alat, 

teknik, dan latar yang dimanfaatkan peserta didik sebagai sumber untuk kegiatan 

belajar dan dapat meningkatkan kualitas belajarnya atau segala sesuatu yang 

berwujud benda dan orang yang dapat menunjang kegiatan belajar sehingga 

mencakup semua sumber yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh tenaga pengajar 

agar terjadi perilaku belajar (Abdullah, 2012). Sumber belajar dilihat dari 2 sudut 

pandang yakni proses dan produk. Proses dan produk dapat dikatakan sebagai 

sumber belajar, serta perlu mempertimbangkan syarat pemanfaatan sumber belajar 

seperti yang dirumuskan oleh Djohar (1987) yang meliputi: 

1. Kejelasan Potensi 

Kejelasan potensi menjelaskan bagaiman obyek penelitian memiliki gejala 

dan permasalahan, jika obyek tersebut memberikan pengalaman belajar kepada 

siswa maka obyek penelitian dapat dijadikan sumber belajar. Obyek tersebut yang 

nantinya dapat dikaitkan dengan KI dan KD. 

2. Kesesuaian dengan Tujuan Belajar 

Kesesuaian dengan tujuan belajar melibatkan 3 ranah (psikomotorik, afektif, 

dan kognitif) yang tidak bisa terlepas dari 5 M (mengamati, menanya, 

mengumpulkan data, menalar, dan mengomunikasikan/membuat kesimpulan). 

Tujuan KD pembelajaran harus sesuai KD yang nantinya dapat dibuat indikator. 

3. Kejelasan Sasaran 

Kejelasan sasaran merupakan sasaran penelitian dari obyek penelitian. 

Misalnya dalam penelitian ini sasaran pengamatan adalah plankton meliputi 
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jenisnya, densitas dan diversitas dari plankton. Sedangkan kualitas air yang diteliti 

meliputi kandungan fisik-kimia. 

4. Kejelasan Informasi yang diungkap 

Mengungkapkan informasi berupa fakta yang dikembangkan menjadi 

konsep, prinsip, maupun hukum. Beberapa fakta yang diungkapkan dari hasil 

penelitian dapat membantu siswa untuk menambah referensi dari hasil penelitian. 

5. Kejelasan Pedoman Eksplorasi 

Eksplorasi merupakan kegiatan mengumpulkan data, misalnya dengan cara 

pengamatan yang nantinya dijadikan bahan diskusi untuk menarik suatu 

kesimpulan yang dimodifikasi menjadi LKPD, namun harus sesuai panduan dengan 

silabus yang ada dan materi yang sesuai dengan penelitian. 

6. Kejelasan Perolehan 

Pemanfaatan penelitian dapat dilihat dari pengembangan keterampilan, 

pengembangan sikap, dan pengembangan konsep.  

Dengan memperhatikan keenam syarat pemanfaatan tersebut maka jelaslah 

penelitian dapat dijadikan sebagai sumber belajar karena dari segi proses dan 

produk yang merupakan makna sumber belajar biologi, keduannya dapat dicapai 

sekaligus. Makna sumber belajar dari segi proses yang dapat dicapai ialah berkaitan 

dengan kepentingan pengembangan keterampilan belajar biologi dan dari segi 

produk berkaitan dengan kepentingan untuk pengembangan terutamafakta dan 

konsep. Penyususna program instruksional dengan memanfaatkan penelitian ini 

dapat dibagi dalam 2 tahap, yaitu: 
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a. Analisis Hasil Penelitian 

Analisis Hasil penelitian meliputi proses (melibatkan 5 M) dan produk 

(mengungkapkan fakta, konsep, prinsip, dan hukum).  

1) Fakta merupakan hasil nyata dari penelitian. 

2) Konsep merupakan konsep yang dikembangkan berdasarkan komponen 

fakta. 

3) Prinsip merupakan prinsip hasil penelitian. 

4) Hukum dalam analisis penelitian adalah merumuskan hukum 

berdasarkan penelitian atau seperti membuat kesimpulan umum. 

b. Pengembangan dalam Organisasi Instruksional 

1) Seleksi materi sesuai dengan silabus yang ditetapkan dan KD 

2) Perencanaan dalam pembelajaran  (pokok bahasan, sub pokok bahasan, 

KI, KD, indikator, sasaran, metode, sarana, sumber, sistem interaksi, dan 

sistem evaluasi). 

3) Rancangan kegiatan belajar mengajar (modifikasi dari penelitian, siswa 

yang berperan aktif). 

4) Evaluasi proses dan hasil belajar untuk mengetahui sejauh mana 

perolehan belajar siswa meliputi aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 
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2.5. Hasil Penelitian yang Relevan 

Dalam penelitian ini penulis memaparkan penelitian terdahulu yang relevan 

dengan permasalahan yang akan diteliti tentang plankton sebagai alat pemantau 

kualitas air. Menurut Junaidi, dkk., (2013) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul 

“Komunitas Plankton Di Perairan Sungai Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu, 

Sumatera Selatan” memaparkan bahwa hasil penelitian didapatkan 81 spesies 

plankton yang terdiri dari 14 Kelas yaitu Bacillariophyceae, Chloropyceae, Ciliatea, 

Coleochaetophyceae, Cyanophyceae, Dinophyceae, Eurotatoria, Euglenoidea, 

Noctiluciphyceae, Trebouxiophyceae, Tubulinea, Ulvophyceae, Xanthophyceae, 

dan Zygnematophyceae. Kelimpahan Plankton pada perairan Sungai Ogan 

tergolong rendah-tinggi yaitu berkisar antara 80 individu/liter - 325 individu/liter. 

Indeks keanekaragaman jenis tergolong kategori sedang – tinggi yaitu berkisar 

antara 1,4 - 3,1. Indeks Dominansi berkisar antara 0,05 - 0,4, yang menunjukan 

tidak adanya spesies plankton yang melimpah dan berdasarkan nilai Indeks 

Kesamaan menunjukan bahwa antar stasiun penelitian memiliki kesamaan yang 

rendah yaitu berkisar antara 12,86% - 60,46%. 

Menurut Kamilah, dkk., (2014), dalam jurnal penelitiannya yang berjudul 

“Keanekaragaman Plankton yang Toleran terhadap Kondisi Perairan Tercemar di 

Sumber Air Belerang, Sumber Beceng Sumenep, Madura” mendapatkan hasil 

menunjukkan terdapat 14 genus plankton yang terdiri dari 12 genus fitoplankton 

dan 2 genus zooplankton. Genus yang dominan dari golongan fitoplankton adalah 

Melosira dan Leptocylindrus yang termasuk ke dalam kelas Bacillariophyceae, 

serta genus yang mendominasi dari golongan zooplankton adalah Aphelenchoides 
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yang termasuk ke dalam kelas Secernentea. Indeks keanekaragaman plankton di 

Sumber Beceng adalah 1,24, termasuk ke dalam golongan perairan yang tercemar 

sedang karena indeks keanekaragamannya masih dalam rentang 1,0 – 1,5. 

Menurut Gunawan, dkk., (2015), dalam jurnal penelitiannya yang berjudul 

“Evaluasi Kualitas Perairan Berdasarkan Diversitas dan Struktur Komunitas 

Plankton Pada Kolam Bekas Tambang Batu Bara yang Terdapat Aktivitas Keramba 

Ikan di Tenggarong Seberang” mendapatkan hasil menunjukkan bahwa ada tiga 

kelas fitoplankton 14 famili dan 26 genus yang terdapat di kolam penambangan 

batu bara, sedangkan zooplankton di kolam hanya terdapat 2 famili dan 4 genus. 

Indeks Keanekaragaman Shannon-Wienner (H'), keragaman plankton di tambak 

batubara tanpa aktivitas ikan lebih tinggi dari pada kolam dengan keramba ikan 

yang terdaat ikan, yaitu 24.008 dan 21.195 masing-masing. Artinya kualitas air di 

kedua tambak tersebut cukup sedang. Berdasarkan Indeks Dominasi Simpson (D), 

tidak ada dominasi spesimen plankton di kedua kolam penambangan batu bara. 

Menurut Abadi, dkk., (2010), dalam jurnal penelitiannya yang berjudul 

“Analisa Kualitas Perairan Sungai Klinter Nganjuk Berdasarkan Parameter Biologi 

(plankton)” menunjukan hasil bahwa pada tiga stasiun didapatkan 3 divisi plankton 

yang terdiri dari divisi Chlorophyta sebanyak enam jenis, Chrysophyta sebanyak 

sembilan jenis, dan Cyanophyta sebanyak tiga jenis. Nilai kelimpahan tertinggi 

pada stasiun dua masing-masing sebesar 371269.5 individu L-1, sedangkan 

kelimpahan terendah terdapat pada stasiun 3 masingmasing sebesar 84354.2 

individu L-1. Nilai indeks keanekaragaman, keseragaman, dan saprobitas tertinggi 

terdapat pada stasiun 1 yakni sebesar 2.04 individu L-1, 0.18 individu L-1 dan -0.27 
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individu L-1. Sedangkan keanekaragaman dan kemerataan, dan saprobitas terendah 

pada stasiun 2 masing-masing 0.55, 0.04, dan -2.49 individu L-1. Secara garis besar, 

kualitas perairan sungai Klinter berdasarkan indeks keanekaragaman dan saprobitas 

termasuk dalam katagori tercemar sedang sampai sangat berat. 

Menurut Anwar (2014), dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Studi 

Kelimpahan Dan Sebaran Phytoplankton Secara Horizontal (Kasus Sungai Kuri 

Lompo Kabupaten Maros)” memaparkan bahwa hasil penelitian Hasil penelitian 

menunjukkan kelimpahan phytoplankton pada tiga stasiun pengamatan selama lima 

minggu penelitian diperoleh nilai rata-rata berkisar antara 18,5-24,5 ind/L dan 

menunjukkan nilai keanekaragaman yang sedang dengan kisaran nilai 0,212171 

ind/L-0,851241 ind/L yang kemudian menghasilkan nilai keseragaman 0,978082 

ind/L pada daerah estuaria atau muara sungai yang tergolong tinggi, daerah 

pemukiman dengan nilai 0,586516 ind/L dimana nilai tersebut dikategorikan dalam 

nilai keanekaragaman yang sedang, dan daerah saluran tambak atau kawasan 

perikanan yang memiliki nilai keanekaragaman yang tergolong rendah dengan nilai 

0,306099 ind/L. Pada daerah pemukiman terdapat jenis phytoplankton yang 

mendominasi yaitu jenis navicula sp. dengan nilai tertinggi 0,851852 ind/L. 
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2.6. Kerangka Konsep Penelitian 

  

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian 
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