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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2018 di Desa Wringinputih, 

Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. 

3.2 Materi Penelitian 

1. Alat Penelitian

Tabel 4. Alat yang digunakan 

No. Alat Keterangan 

1. pH pen Mengukur tingkat keasaman air (pH) 

2. Alat tulis Mencatat hasil sampling 

3. Palaron Mengambil bivalvia 

5. 

6. 

7.  

Thermometer 

Refraktometer 

Global Positioning System (GPS) 

Mengukur Suhu Perairan 

Mengukur salinitas 

Penentuan posisi transek 

2. Bahan Penelitian

Tabel 5. Bahan yang digunakan 

No. Bahan Keterangan 

1. Formalin Mengawetkan Bivalvia 

2. Bambu Membuat transek 

3. Tali Sebagai batas antar transek 

4 Bak Sebagai wadah bivalvia 
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3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, dimana 

peneliti secara langsung turun ke lokasi (lapangan) penelitian. Selain itu, Jenis 

penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif lapangan. Menurut Sugiono (2012) 

penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menuntut penggunaan angka, 

mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan 

dari hasilnya. Penelitian kuantitatif digunakan dengan tujuan untuk  mengetahui 

tingkat pengaruh, keeratan korelasi atau asosiasi antar variabel, atau kadar suatu 

variabel dengan cara pengukuran. 

1.4 Batasan Variabel 

 Untuk mempermudah penelitian ini, maka pokok permasalahan yang akan 

dibahas adalah hanya menghitung IKH Bivalvia sebagai bioindikator perairan di 

kawasan Teluk Pangpang. Variabel yang menjadi batasan masalah dalam penelitian 

ini yaitu: 

1. Diversitas atau Indek Keanekaragaman Hayati (IKH) 

 Merupakan nilai diversitas yang diperoleh dengan cara menghitung setiap 

spesies bivalvia dan jumlahnya yang terdapat pada setiap stasiun penelitian. Data 

yang digunakan adalah data yang diperoleh selama kegiatan penelitian berlangsung 

20 Januari 2018 sampai 4 Februari di kawasan Teluk Pangpang. 

2. Indek Keseragaman 

 Indeks keseragaman adalah adalah komposisi tiap spesies yang terdapat 

dalam setiap stasiun penelitian. Data yang digunakan adalah data selama kegiatan 

penelitian berlangsung 20 Januari 2018 sampai 4 Februari. 
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3. Indek Dominasi 

 Indeks dominansi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai jenis 

bivalvia yang  mendominasi pada setiap stasiun penelitian. Data yang digunakan 

adalah data selama kegiatan penelitian berlangsung 20 Januari 2018 sampai 4 

Februari di kawasan Teluk Pangpang. 

4. Bivalvia 

 Merupakan hewan yang memiliki dua cangkang yang tergolong pada filum 

molluska. Data yang digunakan adalah data hasil temuan di lapangan terkait jenis 

dan jumlah bivalvia yang diperoleh pada setiap stasiun selama penelitian   

20 Januari 2018 sampai 4 Februari di kawasan Teluk Pangpang. 

5. Kualitas air 

 Merupakan pengukuran kualitas air yang terdiri dari pH, salinitas dan 

suhu.Data yang digunakan adalah data hasil pengukuran kualitas air pada setiap 

stasiun penelitian di kawasan Teluk Pangpang. 

6. Pengambilan data 

 Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi yang 

dimana peneliti melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian (stasiun 

penelitian) di kawasan Teluk Pangpang untuk mengamati beberapa parameter 

penelitian yang telah ditetapkan. 

3.5 Rancangan Penelitian 

 Metode penelitian yang dilakukan adalah metode observasi. Observasi 

dilaksanakan dengan meninjau langsung lokasi penelitian dan menentukan titik-

titik peletakan plot utama pada tiap stasiun. Penelitian ini menggunakan tiga stasiun 
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penelitian yaitu ST 1, ST 2 dan ST 3. Pemasangan stasiun dipasang pada tiga bagian 

Daerah kawasan mangrove di Kawasan Teluk Pangpang Desa Wringin Putih 

Banyuwangi. Adapun pembagian pemasangan stasiun di Kawasan Teluk Pangpang 

Desa Wringin Putih Banyuwangi dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 6. Pembagian pemasangan stasiun penelitian 

Stasiun                                Keterangan 

ST I Area terdekat pembuangan limbah tambak 

ST II Aliran tengah atau antara lokasi utama pembuangan limbah tambak  

ST III Hilir sungai yaitu titik pertemuan antara air sungai dan air laut 

   

Skema stasiun yang digunakan dalam pengumpulan data lapangan pada 

setiap stasiun pengamatan dapat dilihat pada gambar berikut. 

 
Gambar 1. Skema penempatan stasiun pada setiap stasiun 
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3.6 Prosedur Penelitian 

3.6.1 Penentuan Stasiun Penelitian 

Langkah pertama dalam penelitian ini yaitu menentukan stasiun penelitian. 

Dasar pengambilan sampel adalah dengan metode purposive sampling yang berarti 

peneliti memilih sample sesuai dengan kriteria penelitian, dalam hal ini kriteria 

tersebut adalah berupa jenis bivalvia yang terdapat pada setiap stasiun penelitian. 

Penempatan stasiun berada pada wilayah pasang surut air laut yang berada di 

kawassan Teluk Pangpang. mengacu pada pendapat yang disampaikan oleh Rury 

dkk (2015) menyatakan bahwa pemasangan plot transek harus berada pada area 

yang masih terjangkau oleh mekanisme pasang surut, sehingga penggunaan plot 

ataupun panjang stasiun tidak perlu terlalu masuk ke dalam hutan mangrove, 

sehingga bisa menghemat waktu, tenaga dan biayaJumlah stasiun yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu 3 stasiun pengamatan. Prosedur pengambilan data 

penelitian untuk mengetahui kondisi mangrove dilakukan dengan metoda 

pengukuran Transek Garis Berpetak (Line Transect Plot). Jarak petak di jalur 

disesuaikan dengan keadaan panjang sungai yang menjadi area buangan limbah 

tambak budidaya di kawasan Teluk Pangpang.  Jumlah stasiun yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu 3 stasiun, masing-masing stasiun dipasang satu transek 

dengan ukuran 10 m x 10 m dan pada setiap transek tersebut dipasang plot dengan 

ukuran 2x2 meter sebanyak 5 plot, sehingga total plot yang digunakan pada 

penelitian ini sebanyak 15 plot yang tesebar pada 3 stasiun di sungai pembuangan 

limbah tambak budidaya di kawasan Mangrove Desa Wringin Putih. Penempatan 

plot-plot tersebut ditempatkan antara aliran air sungai dan bagian sisi tepi sungai. 
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Rangkaian plot pada setiap stasiun dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 2. Rangkaian plot pada masing-masing stasiun 

3.6.2 Pengambilan Data Utama  

Data utama yang dimaksud adalah data yang berkaitan dengan 

keanekaragaman bivalvia yang berada di ekosistem mangrove di daerah kawasan 

Teluk Pangpang. Dasar waktu pengambilan sampel berupa bivalvia pada setiap 

stasiun diakumulasikan setiap minggu. Penelitian ini berlangsung selama dua 

minggu hal ini dimaksudkan karena pengambilan sampel selama dua minggu sudah 

mampu menginterprestasikan keanekaragaman bivalvia pada setiap stasiun di 

kawasan buangan limbah tambak di Teluk Pangpang. Pengukuran tingkat 

keanekaragaman dilakukan dengan cara menghitung jumlah pada setiap jenis 

bivalvia yang diperoleh. Pengambilan sampel bivalvia pada setiap stasiun 

dilakukan dengan menggunakan sekrop, kemudian sekrop tersebut ditekan kedalam 
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substrat hingga mencapai kedalaman sekitar 20 cm kedalam substrat, kemudian 

diangkat sambil ditutup pada bagian bawah  dan diteliti jenis bivalvia yang 

terangkat serta dihitung jumlah keseluruhannya. Menurut Odum (1993) dalam 

Kusnadi (2016) untuk menghitung keanekaragaman,keseragaman dan dominasi 

maka digunakan rumus sebagai berikut:  

1. Indeks Keanekaragaman Hayati 

 H'= ∑ 𝑃𝑖 𝐼𝑛 𝑃𝑖

𝑠

𝑖=1

 

Keterangan :  

  H' = Indeks Keanekaragaman Hayati  

  ni = Jumlah Individu Jenis  

  N = Jumlah Total Individu  

Kategori dalam menilai indeks keanekaragaman hayati dibagi tiga yaitu : 

 H’ < 2  = Rendah 

 2 < H’ < 3  = Sedang 

 H’ > 3   = Tinggi 

2. Indeks Keseragaman 

Indeks keseragaman dihitung dengan menggunakan rumus Evennes-Indeks.  

 𝐸 =
𝐻

𝐻′maks
 

Keterangan : 

 E   = Indeks Keseragaman Jenis  

 H'   = Indeks Keanekaragaman Jenis  

 S   = Jumlah spesies 

Kategori dalam menilai indeks keseragaman dibagi tiga yaitu : 
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 0,00 < E < 0,50 Komunitas Tertekan 

 0,50 < E < 0,75 Komunitas Labil 

 0,75 < E < 1,00 Komunitas Stabil 

3. indeks dominasi 

Indeks domonansi dihitung dengan rumus Dominance of Simpson. 

𝐶 = ∑(𝑃𝑖)2

s

i=1

 

Keterangan : 

C = Indeks Dominansi  

            ni = Jumlah masing-masing spesies 

            N = Jumlah Total Individu 

Kategori dalam menilai indeks dominasi dibagi tiga yaitu : 

 0,00 < C < 0,50 Rendah 

 0,50 < C < 0,75 Sedang 

 0,75 < C < 1,00 Tinggi 

3.6.3 Pengambilan Data Pendukung 

Data pendukung yang dimaksud adalah data parameter kualitas air. 

Beberapa parameter kualitas air yang diukur yaitu : suhu air, pH air, salinitas air, 

dan kecerahan air. Seluruh pengambilan sampel dilakukan pada setiap stasiun 

penelitian dan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pada setiap plot, sehingga total 

pengambilan sampel pada setiap stasiun penelitan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali. 

a) Suhu air  

Pengambilan data suhu air dilakukan dengan menggunakan 
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termometer. Pengukuran suhu dilakukan langsung pada setiap stasiun 

pengamatan. 

b) pH air  

Pengambilan data keasaman air (pH) dilakukan dengan 

menggunakan pH pen. Teknik pengambilannya adalah dengan menekan 

tombol power pada pH pen, selanjutnya membuka tutup depan pH pen dan 

mencelupkan bagian ujung tersebut kedalam perairan selama kurang lebih 

10 detik, selanjutnya dilihat angka digital yang terdapat pada pH pen. 

c) Salinitas air  

Pengukuran salinitas atau kadar garam pada air dilakukan dengan 

menggunakan refraktometer. Air pada lokasi penelitian terlebih dahulu 

diambil dan dimasukkan pada botol sampel. Selanjutnya digunakan 

refraktometer, yaitu dengan cara menaruh satu atau dua tetes sampel air di 

atas lensa prisma pada refraktometer lalu menutupkan penutup lensa prisma. 

Kadar salinitas dapat dilihat melalui lensa pengamat dengan memperhatikan 

posisi batas warna terhadap skala. Angka yang ditunjuk pada skala oleh 

batas warna merupakan nilai kadar salinitas pada air yang diuji. Satuan yang 

digunakan pada refraktometer adalah ppt (part per thousand) atau bagian 

per seribu.  
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3.7 Alur Penelitian 

Alur Penelitian dalam proposal penelitian ini menggambarkan mengenai 

tahapan atau prosedur penelitian untuk menganalisa kualitas perairan yang berada 

di kawasan Teluk Pangpang menggunakan Bivalvia sebagai indikator utama. 

Berikut merupakan diagram alur penelitian yang dimulai dari persiapan dalam 

menentukan tujuan penelitian, langkah-langkah penelitian hingga pada hasil 

penelitian mengenai Indeks Keanekaragaman Bivalvia sebagai bioindikator 

perairan di kawasan Teluk Pangpang. 
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Kawasan Teluk Pangpang 

Metode Penelitian 

Bivalvia 

Keanekaragaman Keseragaman 

 Perairan di kawasan Teluk Pangpang masih bagus 

 Perairan di kawasan Teluk Pangpang tidak bagus 

Dominasi pH Salinitas suhu 


