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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian 

3.1.1. Pendekatan Penelitian 

 Jenis Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Kuantitatif. Menurut 

Sugiyono (2015), penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

3.1.2. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010), penelitian deskriptif digunakan 

untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Menurut Sugiyono (2015), Penelitian 

kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, analisis 

data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. Penelitian deskriptif  kuantitatif yaitu suatu metode yang digunakan 

untuk menggambarkan yang sebenarnya berdasarkan apa yang nampak, biasanya 

dilakukan dianalisis yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai 

objek yang diteliti (Mairuhu dan Tinangon 2014).  
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3.2. Waktu dan Tempat  

3.2.1. Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada tanggal 28 November-15 Desember 2017.  

3.2.2. Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di sungai Seruyan Kabupaten Seruyan. lokasi untuk 

Pengambilan sampel, serta identifikasi dilakukan di tempat yang berbeda pula. 

Penentuan lokasi pengambilan sampel berdasarkan pada pertimbangan dan jenis 

aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat sekitar daerah aliran sungai Seruyan 

Kabupaten Seruyan.  

1. Sampel diambil di daerah aliran sungai Seruyan yang terletak di beberapa 

tempat (stasiun) yang berbeda yaitu: 

a. Stasiun I sungai indukan yaitu sungai Seruyan dari hulu sebelum 

sumber anakan sungai masuk keindukan sungai dengan titik koordinat 

2°25'16.3"S 112°09'22.9"E, stasiun III sungai bagian tengah setelah 

sumber anakan sungai masuk keindukan sungai dengan titik koordinat 

2°25'21.7"S 112°09'23.7"E, dan stasiun IV hilir sungai sesudah bagian 

tengah dengan jarak 5 km setelah pengambilan sampel dengan titik 

koordinat 2°26'38.9"S 112°09'31.2"E.  

b. Stasiun II sumber anakan sungai Seruyan yaitu sungai Tarus yang mana 

anakan sumber sungai ini memiliki potensi tercemar akibat 

pembuangan limbah perusahaan pabrik kelapa sawit dengan titik 

koordinat 2°23'15.8"S 112°05'56.4"E. 
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Lokasi pengambilan sampel (gambar 3.1 dan 3.2) dalam penelitian ini dapat 

digambarkan secara skematis seperti berikut ini:  

Gambar 3.1 Titik lokasi Pengambilan Sampel Fitoplankton (google maps, 
2018) 

Gambar 3.3 Skema Pengambilan Sampel 
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2. Identifikasi fitoplankton menggunakan teknik Luckey Drop dari APHA 

(1998), di Laboratorium Hidrobiologi Divisi Lingkungan dan Bioteknologi 

Perairan Universitas Brawijaya. 

3. Uji kualitas air secara Kimia (DO dan BOD) dilakukan di Laboratorium 

Kesehatan Daerah Sampit Kalimantan Tengah. 

 

3.3. Prosedur Penelitian 

3.3.1. Tahap Persiapan 

1. Menentukan stasiun merupakan penentuan lokasi yang akan dijadikan 

sebagai lokasi penelitian dengan melakukan tindakan survey pada sepanjang 

sungai. Sungai tersebut merupakan sungai terbesar di Kabupaten Seruyan 

yang memiliki beberapa anak cabang sungai. 

2. Mempersiapkan alat dan bahan dan semua perlengkapan, baik kebutuhan 

yang digunakan pada saat akan melakukan penelitian.  

3. Sebelum melakukan pengambilan contoh sampel plankton, terlebih dahulu 

mengambil contoh air untuk uji fisik-kimia. Hasil analisis uji fisika-kimia 

ini akan dilanjutkan sebagai data pendukung atau pelengkap. 

4. Penelitian dilakukan di lokasi stasiun yang berbeda untuk pengambilan 

sampel, lokasi untuk pengambilan sampel pada sungai yaitu di bagi menjadi 

empat stasiun pada kawasan pabrik kelapa sawit, hulu sungai, tengah 

sungai, dan hilir sungai, pengambilan sampel dilakukan sebanyak tiga plot 

pada masing-masing stasiun pengamatan di Sungai Seruyan Kabupaten 

Seruyan. 
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3.3.2. Alat dan Bahan 

 Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian adalah: 

1. Pengambilan Sampel Air Sungai 

Alat       Bahan 

a.   Botol bersih   1 Buah  a. Air Sungai 

b.    Kertas label   1 Set 

c.    Spidol     1 Buah 

2. Pengambilan Sampel Plankton 

Alat       Bahan 

a)    Plankton net   1 Buah  a)    Plankton 

b)    Sedwick-rafter cell  1 Buah  b)    Formalin 4% 

c)    Ember    1 Buah 

d)    Botol sampel   3 Buah 

e)    Kertas label   1 pcs 

f)     spidol    3 Buah 

g)    Mikroskop   1 Buah 

h)   Kaca preparat   1 buah 

i)    kaca penutup   1 buah 

j)    Kamera    1 Buah 

k)   Buku Identifikasi   1 Buah 

3. Uji Parameter Fisika 

Alat       Bahan 

a)    Kamera    1 Buah  a) Air Sungai 
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b)    Kertas Label   1 Set   

c)    Termometer Raksa  1 Buah 

d)    Secchi disk   1 Buah   

e)    pH Merer    1 Buah 

f)   Beaker Glass   3 Buah 

g)    Erlenmeyer   3 Buah 

h)    Sterofom    3 Buah 

i)    Alat tulis    3 Buah 

j)   Penggaris    1 Buah 

4. Uji Parameter Kimia 

Alat       Bahan 

a)    Buret Mikro   1 Buah  a)  MnSO4.H2O  

b)    Pipet Volume 5, 10, dan 50 ml 1 Buah  b)  Aquadest  

c)    Pipet Ukur 5 ml   1 Buah  c)  MnSO4 

d)    Gelas Piala    1 Buah  d)  NaOH atau KOH 

e)    Labu Ukur   1 Buah  e)  Nal atau Kl 

f)    Kamera    1 Buah  f)  Amilum/kanji 

g)    Kertas Label   1 Set  g)  NaN3 

h)    pH Meter    1 Buah  h)  H2SO4 pekat 

i)    Inkubator    1 Buah  i)  Na2S2O3. 5H2O 

j)    Botol Winkler   1 Buah   j)  Sampel Air Sungai 

k)    Erlenmeyer   3 Buah   

l)    Alat tulis    3 Buah 
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3.3.3. Tahap Pelaksanaan dan Pengamatan 

1. Tahap Pengambilan Sampel Air 

 Pengambilan sampel air dilakukan pada saat air masih dalam kondisi belum 

terjamah oleh kegiatan masyarakat sekitar. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

kondisi air secara fisik dan kimia air sebagai pendukung dari penelitian. Adapun 

tahapan pengambilan sampel air pada beberapa stasiun yang berbeda yaitu sebagai 

berikut: 

a. Mengambil sampel air pada masing-masing stasiun yang telah ditentukan. 

b. Memasukkan sampel air kedalam botol dan menutup rapat. 

c. Memberikan label pada masing-masing botol. 

d. Membawa sampel air ke Laboratorium Kesehatan Daerah Sampit 

Kalimantan Tengah untuk uji kualitas air secara DO  dan BOD. 

2. Tahap Pengukuran Parameter Fisik Air 

a. Pengukuran Suhu Air 

 Pengukuran suhu air yang terdapat pada setiap stasiun meliputi tahapan 

sebagai berikut: 

a) Menyiapkan Termometer raksa. 

b) Memasukkan thermometer raksa kedalam air. 

c) Menunggu ± 3 menit sampai thermometer raksa berhenti. 

d) Mengangkat termometer dari dalam air. 

e) Melihat angka yang terdapat pada thermometer raksa dan mencatat 

angka suhu air tersebut. 
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b. Pengukuran Kecerahan Air 

 Pengukuran kecerahan air sungai meliputi tahapan sebagai berikut: 

a) Menyiapkan Secchi disk. 

b) Meletakkan Secchi disk secara pelan-pelan kedalam air. 

c) Mencatat angka pertama yang terdapat di Secchi disk sebagai D1. 

d) Meletakkan kembali Secchi disk secara pelan-pelan kedalam air. 

e) Mencatat angka yang terdapat di Secchi disk sebagai D2. 

f) Menghitung rata-rata dengan rumus  D1+D2

2
. 

g) Mencatat angka dari hasil perhitungan kecerahan air. 

c. Pengukuran Kuat Arus 

 Pengukuran kuat arus dilakukan secara manual dengan menghitung jarak 

tempuh sebuah gabus yang berukuran 5x5 cm2 yang melintasi air sepanjang 5  

meter. Untuk mengetahui waktu tempuh dihitung dengan menggunakan stopwatch. 

Pengukuran kecepatan arus dilakukan sebanyak tiga kali pengulangan. 

3. Tahap Pengukuran Parameter Kimia Air 

a. Pengukuran pH (Derajat Keasaaman) 

 Tahap Pengukuran pH pada setiap stasiun sebagai berikut: 

a) Mencelupkan pH meter kedalam sampel perairan 

b) Menunggu ke dalam air sungai selama ± 3 menit hingga raksa berhenti 

c) Mengangkat pH meter dari permukaan 

d) Mencatat nilai yang tertera pada pH meter 
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b. Pengukuran DO 

Rahardjanto (2017), mengemukakan bahwa Pengukuran DO dapat diukur 

dengan menggunakan metode mikro winkler dengan prosedur sebagai berikut: 

a) Mengambil sampel air dengan menggunakan botol winkler. 

b) Menambahkan 1 ml MnSO4 dan reagen alkali iodida azida dengan 

menggunakan pipet, dimana ujung pipet harus tepat berada diatas 

permukaan air sampel 

c) Menutup botol winkler, dan homogenkan larutan hingga berbentuk 

gumpalan. 

d) Membiarkan gumpalan mengendap dalam waktu 5-10 menit. 

e) Menambahkan H2SO4 pekat sebanyak 1 ml, dan menutup kembali 

botol.   

f) Larutan dihomogenkan kembali hingga endapan terlarut sempurna.  

g) Mengambil laruutan tersebut sebanyak 100 ml dengan pipet dan 

memasukan pada botol erlenmeyer 125 ml. 

h) Larutan pada erlenmeyer tersebut dititrasi dengan reagen natrium 

thiosulfat 0,025 N sampai larutan berwarna kuning pucat atau kuning 

transparan. 

i) Menetesi larutan sampel dengan amilum 2 tetes (1 tetes = 0,2 ml). 

j) Mentitrasi kembali larutan sampai jernih. 

k) Menghitung banyaknya titrasi dari awal dan tentukan kadar DO dari 

rumus: 
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     DO =
𝑉𝑇𝑖𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑥 𝑁𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑥 8 𝑥 1000

𝑉𝑏𝑜𝑡𝑜𝑙 𝐷𝑂−4
 

Ntitran = 1N 
 

c. Pengukuran BOD 

Rahardjamto (2017), memaparkan bahwa nilai BOD dapat diukur dengan 

menggunakan metode Winkler dengan perbedaan pengukuran pada hari ke 0 dan 

hari ke 5 sebagai berikut : 

DO = 𝑉 𝑇ℎ𝑖𝑜𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡 𝑥 𝑁 𝑇ℎ𝑖𝑜𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡 𝑥 1000 𝑥 𝐵𝑒𝑂2 𝑥 𝑃

𝑉 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
 

BOD = DO0 – DO5  

Dimana : 
DO0  = Oksigen terlarut 0 hari  Be O2  = 8 
DO5  = Oksigen terlarut 5 hari  P = Pengenceran 
 
 
4. Tahap Pengambilan Sampel Plankton 

a. Mengambil sampel air yang ada dipermukaan air dengan cara mengambil 

air menggunakan plankton net dan memasukan sampel air kedalam jaring 

plankton net sebanyak 10L. 

b. Menunggu sampai sampel air turun kedalam botol plankton. 

c. Hasil penyaringan ditampung didalam botol yang tidak terkena cahaya 

kemudian ditutup dan diberi label atau sampel air sebanyak 50 ml yang telah 

terisi formalin 4% lalu diberi label masing-masing titik sampling kemudian 

diawetkan. 

d. Pengawetan sampel dilakukan agar sampel tetap dalam kondisi baik hingga 

sampel dianalisis di laboratorium. Untuk memudahkan identifikasi jenis-

jenis plankton yang telah dikumpulkan. tahap selanjutnya adalah 
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mengidentifikasi. Identifikasi dilakukan di Laboratorium Perikanan 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

e. Mengidentifikasi jenis-jenis plankton dilakukan selama beberapa hari 

setelah pengambilan sampel air dengan mengacu pada buku yang relevan. 

f. Air dalam botol sampel digoyang-goyangkan untuk menjaga homogenitas 

plankton didalamnya. 

g. Sampel air dalam botol dituangkan kedalam gelas ukur hingga 1 ml. 

h. Gelas ukur yang berisi sampel air dituangkan kembali ke dalam Sedgwick- 

rafter cell untuk di cacah dengan menggunakan pipet tetes. 

i. Pengamatan dilakukan secara mikroskopis menggunakan mikroskop cahaya 

dengan pembesaran 10x, 40x, dan 100x. 

 

3.4. Populasi dan Sampel 

3.4.1. Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Menurut 

Notoatmodjo (2012) populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang 

diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah fitoplankton pada daerah aliran sungai 

Seruyan Kabupaten Seruyan. 
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3.4.2. Sampel 

 Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2013). 

Menurut Sugiyono (2015), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah semua 

fitoplankton di sungai Seruyan yang di dapatkan dari plot masing-masing stasiun, 

sampel diambil dari 4 stasiun yang berbeda.  

3.4.3. Teknik Sampling 

 Teknik pengambilan sampling plankton menggunakan metode purposive 

sampling. Menurut Arikunto (2013), purposive sampling dilakukan dengan cara 

mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi 

didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Menurut Sugiyono (2015), purposive 

sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 

tertentu. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah plankton yang 

pada tiap-tiap plot di 4 stasiun. 

3.4.4. Sample Size 

Besar sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan rumus : 

(t-1) (r-1) ≥ 15    
(4-1) (r-1) ≥ 15                            
3(r-1) ≥ 15                  
3r – 3 ≥ 15   

r  ≥ 
15+3

3
 ≥  6 (Ulangan yang digunakan adalah 6 kali)   

n = t . r  = 4 . 6 = 24 
 
Keterangan : 
r: replikasi 
t: treatment (perlakuan) 
n:jumlah sampel 
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3.5. Jenis dan Definisi Operasional Variabel 

3.5.1. Jenis Variabel 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2015). 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah parameter fisik dan kimia dari 

air yang meliputi kekeruhan temperatur, pH, DO, dan BOD. 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2015). Variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah jenis fitoplankton yang berada di daerah Sungai 

Seruyan Kabupaten Seruyan. 

3.5.2. Definisi Operasional Variabel 

 Agar tidak terjadi kesalahan makna dalam tiap variabel maka perlu 

didefinisikan setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun 

operasional varibel tersebut, yaitu : 

1. Penentuan lokasi adalah tempat dimana suatu titik aktivitas penelitian akan 

dilakukan, dalam berbagai metode penelitian pengambilan sampel 

dilakukan sesuai dengan metode yang digunakan peneliti. Sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila 

populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada 

pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka 

peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Apa yang 
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dipelajari dari sampel kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk 

populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

representatif atau mewakili (Sugiyono, 2015). Pengambilan sampel yang 

akan dilakukan dengan cara: (1) mengambil contoh air sebelum ada orang 

masuk ke dalam sungai yang ada di atas plot, untuk menghindari kekeruhan 

air dan berpindahnya plankton. (2) Mengambil contoh air dengan botol yang 

bersih. Memperkirakan volume air yang akan diambil agar tidak kekurangan 

pada saat pengujian. (3) Menutup rapat botol yang telah berisi sampel air. 

(4) Memberi label meliputi keterangan waktu (jam, tanggal, bulan, tahun) 

dan tempat pengambilan contoh sampel air. 

2. Kualitas air sungai merupakan suatu baku mutu kualitas air yang hanya 

bersifat deskriptif, 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. (Sutanto dan Purwasih, 2012). demikian para peneliti 

terdahulu menggunakan sistem dinamik yang telah ada sebelumnya, dengan 

meneliti tentang hubungan pemanfaatan air sungai oleh masyarakat 

berdasarkan tingkat aktifitas yang dilakukan dengan kondisi kualitas air 

sungai berdasarkan jenis mikroorganisme yang hidup di dalam air sungai 

sebagai alat pemantau penentu kualitas suatu perairan sungai, seperti contoh 

jenis-jenis fitoplankton. 
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3. Suku merupakan jumlah anggota takson setiap bangsa yang diklasifikasikan 

lagi menjadi beberapa suku berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu yang 

memiliki kesamaan tingkatan takson di bawah bangsa yang memiliki 

kekerabatan dekat dan memiliki banyak persamaan ciri. Untuk mengetahui 

berbagai jumlah suku fitoplankton yang berada di Sungai Seruyan, peneliti 

akan melakukan identifikasi dengan menggunakan metode teknik analisis 

indeks saprobik, indeks kelimpahan, indeks keanekaragaman jenis, 

keseragaman, dan dominansi. 

4. Jenis fitoplankton yang ditemukan merupakan hasil dari identifikasi Sungai 

Seruyan dari berbagai stasiun yang ditentukan sebagai tempat titik lokasi 

pengambilan sampel, dengan metode yang digunakan dan sesuai dengan 

prosedur penelitian. 

5. Tempat pengambilan sampel di sungai Seruyan Kabupaten Seruyan. Sampel 

dengan menggunakan sistem plot dari masing-masing stasiun yang 

ditentukan pada hulu, tengah dan hilir sungai. 

6. Uji parameter kualitas air dapat diketahui nilai dengan mengukur fisik, 

kimia dan biologi untuk penentuan nilai pengukuran kualitas air sungai 

peneliti menggunakan berbagai parameter (1) fisika seperti (Kekeruhan, 

Kuat Arus, dan temperatur), (2) parameter kimia seperti derajat keasaman 

(pH), disolved oxygen (DO), dan biocemichal oxygen demand (BOD). 

 

 

 



42 
 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu berupa pengamatan atau 

observasi tidak terstruktur. Menurut Sugiyono (2015), observasi tidak terstruktur 

adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis, tentang apa yang akan 

diobservasi, hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa 

yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak menggunakan 

instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan. 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dan tidak langsung. 

Adapun data yang dikumpulkan dari observasi secara langsung meliputi suhu, pH, 

kuat arus sungai, serta tingkat kekeruhan sungai. Sedangkan, observasi tidak 

langsung dilakukan dengan pengamatan di laboratorium, meliputi identifikasi 

sampel fitoplankton, DO (Dissolved Oxygen), dan BOD (Biochemical Oxygen 

Demand). 
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3.7. Teknik Analisis Data 

3.7.1 Indeks Saprobik 

Indeks saprobik digunakan untuk mengetahui tingkat pencemaran perairan 

(sungai atau danau) dapat ditentukan dengan menggunakan Koefisien Saprobik (X) 

dengan persamaan sebagai berikut : 

X= 𝑪+𝟑𝑫−𝑩−𝟑𝑨

𝑨+𝑩+𝑪+𝑫
 

Dimana : 

X = Koefisien Saprobik (berkisar antara -3,0 s/d 3,0) 
A = Jumlah Spesies dari Cyanophyta 
B = Jumlah spesies dari Euglenophyta 
C = Jumlah spesies dari Chrysophyta 
D = Jumlah spesies dari Chlorophyta 
A, B, C, D = jumlah organisme yang berbeda dalam masing-masing kelompok 

 

Interpretasi indeks saprobik mengikuti Wijaya dan Hariyati (2009) dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 Hubungan antara Koefisien Saprobik dengan tingkat pencemaran 
Perairan 

Bahan Pencemar Tingkat Pencemar Fase Saprobik Koefisien 
Saprobik 

Bahan Organik Sangat Berat Polisaprobik 
Poli/α-mesosaprobik 

(-3)-(-2) 
(-2)-(-1,5) 

Cukup Berat α-meso/Polisaprobik 
α-mesosaprobik 

(-1,5)-(-1) 
(-1)-(-0,5) 

Bahan Organik dan 
Anorganik 

Sedang α/β-mesosaprobik 
β/αmesosaprobik 

(-0,5)-(0) 
(0)-(0,5) 

Ringan β-mesosaprobik 
β-meso/ Oligosaprobik 

(0,5) -(1,0) 
(1,0)-(1,5) 

Bahan Organik dan 
Anorganik 

Sangat Ringan Oligo/β-mesosaprobik 
Oligosaprobik 

(1,5)-(2) 
(2)-(3) 

(Wijaya dan Hariyati, 2009) 
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3.7.2 Indeks Kelimpahan (Ind/L) 

Kelimpahan plankton secara kuantitatif berdasarkan kelimpahan yang 

dinyatakan dalam individu/ L yang dihitung dengan rumus: 

N = V/Vd x t/Vs x F 

Dimana : 
N = Kelimpahan plankton (ind/ml) 
V = Volume air sampel (ml) 
Vd = Volume air sampel yang disaring (ml) 
t = Volume air dalam objek gelas (ml) 
Vs = Volume air pada sedwick-rafter (1 ml) 
F = Jumlah plankton yang tercacah (ind) 

 

Interpretasi menentukan kualitas lingkungan perairan berdasarkan indeks 

kelimpahan pada lingkungan perairan digunakan kriteria sebagai berikut:  

Tabel 3.2 Klasifikasi derajat pencemaran Indeks Kelimpahan 
No Derajat Pencemaran Indeks Kelimpahan 
1. > 500 ind/L Kesuburan perairan tinggi 
2. < 500 ind/L Kesuburan perairan sedang 

(Odum, 1996) 

3.7.3 Indeks Keanekaragaman (H’) 

Perhitungan struktur komunitas plankton menggunakan Indeks Shannon-

wiener (1994) digunakan untuk menghitung indeks keanekaragaman jenis, 

keseragaman, dan dominansi yang dihitung menggunakan rumus: 

H’= -Σ Pi Ln Pi 

Dimana : 
H’  = Indeks keanekaragaman Shanon wiener 
Pi  = Proporsi jenis ke-i (ni/N)/Kelimpahan Relatif 
ni  = Jumlah individu jenis ke-i 
N  = jumlah semua total jenis dalam komunitas 
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Interpretasi indeks keanekaragaman mengikuti Sagala (2012) dapat dilihat 

pada tabel berikut:  

Tabel 3.3 Klasifikasi Derajat Pencemaran Indeks Keanekaragaman 
No Derajat Pencemaran Indeks Keanekaragaman 
1. Belum tercemar >2,0 
2. Tercemar ringan 1,6 - 2,0 
3. Tercemar sedang 1,0 – 1,5 
4. Tercemar berat <1 

(Sagala, 2012) 

Keterangan: 
Nilai indeks Shannon-Wiener berdasarkan perhitungan indeks keanekaragaman 

3.7.4 Indeks Keseragaman (E) 

Indeks keseragaman/ kemerataan dihitung dengan menggunakan formulasi 

sebagai berikut:  

E = H’/H max 
H’ max = In S 

Dimana: 
E  = Indeks keseragaman 
H’ = Indeks keanekaragaman 
H max = Keragaman maksimum  
S = Jumlah seluruh spesies 

Wijaya dan Hariyati (2009), menyatakan jika E = 0-0.5, pemerataan antar 

spesies rendah, artinya kekayaan individu yang dimiliki masing-masing spesies 

sangat jauh berbeda. E =0.6-1, pemerataan antar spesies relatif seragam atau jumlah 

individu masing-masing spesies relatif sama. 
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3.7.5 Indeks Dominansi 

Indeks Dominansi dihitung dengan menggunakan rumus indeks dominanasi 

daroi Simpson (Odum, 1993) : 

D    =   (ni/N)2

Dimana : 
D = Indeks Dominansi Simpson 
ni = Jumlah Individu tiap spesies 
N = Jumlah Individu seluruh spesies 

Indeks dominansi simpson, jika hasilnya >1 terdapat dominansi dalam suatu 

komunitas dan akan diikuti dengan rendahnya indeks keseragaman (kemerataan) 

dan keanekaragaman. Tetapi apabila <1, maka tidak ada dominansi pada suatu 

komunitas dan akan diikuti dengan tingginya indeks keseragaman (kemerataan) dan 

keanekaragaman.  


