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ABSTRAK
KEANEKARAGAMAN JENIS FITOPLANKTON DAN ZOOPLANKTON
SERTA HUBUNGANNYA DENGAN KUALITAS PERAIRAN
DI WADUK GAJAH MUNGKUR, WONOGIRI, JAWA TENGAH
Tia Ariana Dwi Nugraheni
131434038
Universitas Sanata Dharma
Waduk Gajah Mungkur (WGM) merupakan salah satu bendungan di
Jawa Tengah yang pembangunannya difungsikan sebagai sarana irigasi dan
penampungan air untuk mencegah banjir. Namun saat ini status kondisi
sebagian besar waduk di Indonesia sudah sangat memperihatinkan akibat
pencemaran sehingga tingkat kualitas air menurun. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui jenis fitoplankton dan zooplankton, indeks kelimpahan,
indeks keanekaragaman, kondisi kualitas perairan dilihat dari kemelimpahan
dan keanekaragaman plankton sebagai bioindikator serta kesesuaian kualitas
perairan dengan standar baku mutu.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuatitatif, analisis
sampel terdiri dari parameter fisika, kimia dan biologi. Pengukuan parameter
fisika meliputi kecerahan, suhu dan kekeruhan, pengukuran parameter kimia
meliputi pH, DO, alkalinitas, kesadahan, klorida dan fosfat, sedangkan
pengukuran parameter biologi berupa keanekaragaman fitoplankton dan
zooplankton yang berada di perairan waduk. Analisis data juga menggunakan
indeks kemelimpahan, densitas, indeks kemelimpahan relatif, kesamaan jenis,
indeks keanekaragaman, dan indeks kemerataan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa plankton di WGM teridentifikasi
15 jenis fitoplankton dan 11 jenis zooplankton.Indeks kemelimpahan
fitoplankton termasuk dalam kategori rendah dan tergolong dalam perairan
Oligothrofik, sementara untuk zooplankton tergolong dalam perairan
Mesothrofik yaitu perairan dengan tingkat kesuburan sedang.Indeks
keanekaragaman fitoplankton dan zooplankton tergolong dalam kriteria
sedang (1,0<H’˂3,0). Keanekaragaman tidak dapat terlepas dari kemerataan
(evenness) dan
termasuk dalam kriteria kemerataan tinggi, hal ini
menunjukkan bahwa distribusi fitoplankton di WGM tersebar secara merata.
Hal ini menunjukkan kualitas perairan Waduk Gajah mungkur dalam kategori
baik dan termasuk kelas dua untuk standar baku mutu air menurut peraturan
daerah nomor 20 tahun 2003 Jawa Tengah.
Kata kunci: keanekaragaman, fitoplankton, zooplankton, kualitas perairan,
Waduk Gajah Mungkur
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ABSTRACT
THE DIVERSITY OF TYPE OF PHYTOPLANKTON AND ZOOPLANKTON
AND ITS RELATION WITH THE WATERS QUALITY
IN A GAJAH MUNGKUR RESERVOIR, WONOGIRI, CENTRAL JAVA
Tia Ariana Dwi Nugraheni
131434038
Sanata Dharma University
Gajah Mungkur Reservoir (WGM) is one of the dams in Central Java that
enabled its construction as a means of irrigation and shelter water to prevent
flooding. However, the current status of the condition of most of the reservoirs in
Indonesia has been very concerned about pollution so that the level of water quality
is declining. This research aims to know the condition of the aquatic quality seen
from the abundance and diversity of plankton as bioindikator. as well as the suitability
of the quality waters with the standard quality for raw.
Type of this research is kualitatif descriptive, analysis of the sample is composed of
the parameters of the physics, chemistry and biology. Physical parameters include
brightness, temperature and turbidity, chemical parameters include measurement of pH,
alkalinity, hardness, DO, chloride and phosphate, while measurement of biological
parameters in the form of a diversity of phytoplankton and zooplankton that being in the
waters of the reservoir. Data analysis includes, an index of abundance, density, relative

abundance indices, index type, diversity, and equity index.
The results showed that plankton in Gajah Mungkur Reservoir identified 15 types
of phytoplankton and zooplankton type 11. Abundance index of phytoplankton is included in
the category classified as low and in the waters of the Oligothrofik, while for zooplankton
belongs to the waters of Mesothrofik i.e. the waters with moderate fertility levels.
Phytoplankton and zooplankton diversity index belongs to the criteria are (1.0 < ˂ H ' 3.0).
Diversity cannot be detached from the equity (evenness) and included in the criteria of equity
is high, it indicates that the distribution of phytoplankton in WGM is spread evenly. This
shows the quality of the waters of the Reservoir mungkur in the category of good Elephants
and includes two classes for raw water quality standards according to region number 20year 2003 of Central Java.

Keywords: diversity, phytoplankton, zooplankton, the quality of the water, Gajah
Mungkur Reservoir
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Kondisi suatu lingkungan merupakan suatu sistem yang sangatlah
kompleks dari berbagai unsur dan semuanya itu saling berhubungan antara
satu dengan lainnya, baik yang hidup (biotik) maupun yang tak hidup
(abiotik), itulah yang disebut interaksi. Interaksi tersebut secara bersama-sama
membentuk

suatu ekosistem. Ekosistem secara umum terbagi menjadi 2

yaitu, ekosistem darat (terrestrial) dan ekosistem air (akuatik).Berbagai hal
yang ada pada ekosistem tersebut dapat diamati dengan lebih jelas melalui
bermacam parameter yakni, parameter fisika, parameter kimia dan parameter
biologi.
Air merupakan unsur terpenting dalam kehidupan dan tidak dapat
tergantikan dengan unsur lainnya. Menururt Kodoatie (2016), air dibutuhkan
dalam berbagai hal, di antaranya: domestik, non-domestik, irigasi, energi,
flora dan fauna, dan lainnya. Sementara itu kita ketahui bahwa ekosistem
perairan merupakan ekosistem yang menyelimuti permukaan bumi lebih luas
dibandingkan ekosistem daratan yaitu sekitar 70%. Berdasarkan perbedaan
fisik dan kimia ekosistem perairan dibedakan menjadi dua yaitu, ekosistem

1
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perairan tawar dan ekosistem perairan laut. Ekosistem air tawar dibagi lagi
menjadi dua kategori umum yaitu sistem lentik atau perairan menggenang
(kolam, danau, rawa, telaga, waduk), sistem lotik atau perairan mengalir
seperti sungai dan sistem lahan basah.
Dewasa ini permasalahan lingkungan semakin banyak seiring dengan
pertumbuhan penduduk yang semakin cepat pula dan sulit untuk ditangani,
sehingga ekosistem menjadi semakin kurang sesuai lagi dan kurang
stabil.Pencemaran air adalah salah satu permasalahan yang sering terjadi,
biasanya terjadi karena kegiatan manusia yang tanpa sengaja ataupun dengan
sengaja menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan perairan.Kegiatan
manusia inilah dapat menurunkan kualitas perairan dan terganggunya
kestabilan lingkungan.
Bendungan Serbaguna Wonogiri atau masyarakat sekitar sering
menyebutnya Waduk Gajah Mungkur (WGM) merupakan salah satu
bendungan

yang

berada

di

Kabupaten

Wonogiri,

Provinsi

Jawa

Tengah.Pembagunan waduk banyak dimanfaatkan sebagai sarana irigasi,
penampungan air untuk mencegah banjir, PLTA, perikanan, olahraga dan
pariwisata. Secara fisik kondisi perairan waduk terlihat baik namun seiring
dengan bertambahnya aktivitas manusia di sekitar waduk juga akan
berdampak buruk bagi kondisi kualitas perairan jika tidak ditangani.
Indonesia memiliki lebih dari 500 waduk, namun status kondisi
sebagian

besar

sudah

sangat

memperihatinkan

akibat

pencemaran
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(Sumarwoto, 2004 dalam Pujiastuti, dkk 2013).Bahan yang seringkali menjadi
pencemar biasanya berasal dari kegiatan produktif maupun non produktif
warga sekitar baik yang berasal dari lahan yang lebih tinggi maupun dari
kegiatan yang berlangsung disekitar waduk, seperti limbah organik, limbah
anorganik, residu pestida, sedimen dan lain-lain.Tercemarnya waduk
merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Oleh
sebab itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kualitas air di
Waduk Gajah Mungkur yang diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang
membutuhkan informasi.
Plankton merupakan salah satu organisme mikroskopis akuatik, dalam
sebuah ekosistem perairan plankton memiliki peranan sangat penting untuk
menjaga keseimbangan ekosistem. Keanekaragaman plankton dapat menjadi
indikator kondisi suatu perairan, apakah masih baik atau sudah mengalami
penurunan kualitas (Zainudin, 2013).
Plankton dibagi menjadi dua golongan besar yaitu fitoplankton dan
zooplankton.Fitoplankton merupakan tumbuhan mikroskopis, sementara
zooplankton merupakan plankton bersifat hewani. Peranan fitoplankton dalam
ekosistem perairan adalah sebagai produsen bagi organisme akuatik lainnya
dan lingkungan sekitarnya, sementara zooplankton menjadi konsumen tingkat
I yang memangsa fitoplankton dan menjadi makanan alami bagi ikan-ikan
kecil, oleh sebab itu kemelimpahan dan keanekaragaman plankton perlu
mendapatkan perhatian lebih agar ekosistem perairan dan hubungan timbal
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baliknya tetap terjaga dan penelitian ini mampu memberikan gambaran
terhadap produktivitas plankton di perairan Waduk Gajah Mungkur.

B. Rumusan Masalah
1. Apa saja jenis fitoplankton dan zooplankton yang berada di Waduk
Gajah Mungkur?
2. Bagaimana indeks kemelimpahan dan indeks keanekaragaman
fitoplankton dan zooplankton di Waduk Gajah Mungkur?
3. Bagaimana kondisi kualitas perairan Waduk Gajah Mungkur dilihat
dari indeks kemelimpahan dan indeks keanekaragaman plankton
sebagai bioindikator?
4. Apakah kualitas perairan Waduk Gajah Mungkur memenuhi standar
baku mutu sesuai dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003
Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui apa saja jenis fitoplankton dan zooplankton di
perairan Waduk Gajah Mungkur
2. Untuk mengetahui indeks kemelimpahan dan indeks keanekaragaman
fitoplankton dan zooplankton di Waduk Gajah Mungkur
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3. Untuk mengetahui kondisi kualitas perairan Waduk Gajah Mungkur
dilihat dari indeks kemelimpahan dan indeks keanekaragaman
plankton sebagai bioindikator
4. Untuk mengetahui apakah kualitas perairan Waduk Gajah Mungkur
memenuhi standar baku mutu sesuai dalam Peraturan Daerah Nomor
20 Tahun 2003 Jawa Tengah

D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Peneliti/Mahasiswa
Sebagai peneliti mahasiswa dapat memberikan informasi kepada
pembaca dan dapat
kemelimpahan

dan

menegetahui hasil
keanekaragaman

penelitiannya tentang

jenis

fitoplankton

dan

zooplankton serta kualitas perairan di Waduk Gajah Mungkur.
2. Bagi dunia pendidikan
Memberikan sumber informasi dan sumber belajar kepada guru dan
siswa SMA Kelas X mengenai BAB Ekologi.
3. Bagi masyarakat
Sebagai sumber informasi bagi masyarakat mengenai kualiatas air di
Waduk Gajah Mungkur, selain itu membantu bagi pihak yang
membutuhkan pemantauan kualitas air Waduk Gajah Mungkur untuk
perbaikan ekosistem perairan.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Dasar teori
1. Waduk Gajah Mungkur
Waduk Gajah Mungkur adalah sebuah waduk yang terletak di
Wonogiri Jawa Tengah. Pembangaunan Bendungan Serbaguna Wonogiri
dilaksanakan oleh Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Bengawan Solo
yang terletak di desa Wurirejo Kabupaten Wonogiri ± 2 km sebelah
selatan Kota Wonogiri. Pembangunan Waduk Gajah Mungkur dimulai
dari tahun 1976 dan selesai tahun 1981, pekerjaan kontruksinya meliputi
bendungan utama, jalan air, spillway, unit generator, dan bendungan
PLTA.

Studi

kelayakan

diselesaikan

oleh

Japan

Cooperation Agency (OCTA) pada tahun 1975 dan

International
rincian desain

diselesaikan pada tahun 1978 oleh Nippon Koei Co. Ltd. Tujuan dan
fungsi pembangunan waduk Wonogiri di antaranya untuk:
-

Mengatur kecepatan arus air, waduk Wonogiri mampu mengatur debit
banjir demi mengurangi kecepatan arus air dari 4000 m3/detik

-

Untuk kepentingan irigasi mengaliri sawah seluas ± 30.000 ha, di
kabupaten Sukoharjo, karanganyar, Sragen, Klaten dan Ngawi

6
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-

Untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kemampuan daya
sebesar 12.4 MW

-

Perikanan, bendungan Wonogiri mempunyai volume ± 400 juta m3
dengan luas permukaan 73.6 km2 dengan ketinggian air 136 m sangat
baik untuk pengembangan perikanan darat

-

Pariwisata (Jasa Tirta 1, 2016).
Menurut Jasa Tirta 1 (2016) Waduk Gajah Mungkur memiliki Daerah

Tangkapan Air seluas 1.350 km2 dan curah hujan rata-rata/ tahun 2.074
mm. sementara untuk Daerah Aliran Sungai (DAS) terdapat enam lokasi
in flow, di antaranya DAS Keduang, DAS Tirtomoyo, DAS Temon, DAS
Solo Hulu, DAS Wuryantoro dan DAS Ngunggahan dan Alang serta 3
(tiga) lokasi out flow yaitu, Pintu Spillway, Turbin PLTA dan Pintu
Hollow Jet Valve (HJV).
Menurut Indarto (2016) konsep dasar Daerah Aliran Sungai (DAS)
sangat penting untuk dipahami terkait dengan batasan wilayah dalam
pengelolaan sumber daya air. Daerah Aliran Sungai atau DAS (basin,
drainage basin, catchment area, atau watershed) menunjukkan suatu
luasan yang berkontribusi pada aliran permukaan.
Batas DAS merupakan batas wilayah imaginer, dibatasai oleh
punggung-punggung pegunungan dan lembah, tempat air yang jatuh setiap
lokasi di dalam batas tersebut mengalir dari bagian hulu DAS
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melaluianak-anak sungai ke sungai utama sampai akhirnya keluar melalui
satu outlet.Outlet merupakan titik terandah di alam batas DAS tersebut.
Luas DAS sangatlah relative tergantung dari luas daerah tangkapan
hujan (catchment area) yang berkontribusi menghasilkan aliran air.Luas
DAS dapat beberapa kilometer persegi hingga ratusan kilometer persegi
satu DAS hanya dapat mencakup wilayah di dalam satu desa, tetapi dapat
juga mencakup wilayah beberapa kabupaten, beberapa wilayah provinsi,
bahkan beberapa Negara.
2. Ekosistem
Hubungan timbal balik yang terjadi antara makhluk hidup dengan
lingkungan di sekitarnya dan membentuk suatu sistem disebut dengan
ekosistem.Ekosistem merupakan satuan fungsional dasar di dalam
ekologi.Di dalam ekosistem tersusun oleh komponen biotik (makhluk
hidup) dan komponen abiotik (benda tak hidup).Di mana masing-masing
saling mempengaruhi dan berkaitan untuk memelihara kehidupan
sehingga terjadi suatu keseimbangan, keselarasan dan keserasian di alam
(Sati, 2017). Berkenaan dengan peranan-peranannya yang utama dalam
ekosistem itu, yaitu hasil keseluruhan dari kehidupan dan kegiatankegiatannya, organisme-organisme dapat dibagi menjadi tiga kategori :
penghasil (produsen), konsumen dan pengurai/redusen (McConnaughey,
1983).
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Menurut Irwan (1992) ekosistem merupakann tingkat organisasi yang
lebih tinggi dari komunitas,

atau merupakan kesatuan dari suatu

komunitas dengan lingkungannya di mana terjadi antara hubungan. Di sini
tidak hanya mencakup serangkaian spesies tumbuhan dan hewan saja,
tetapi juga segala macam bentuk materi yang melakukan siklus dalam
sistem itu serta energi dan materi yang diperlakukan untuk hidupnya
semua komunitas

bergantung kepada lingkungan abiotik. Organisme

produsen memerlukan energi, cahaya, oksigen, air dan garam-garam yang
semuanya diambil dari lingkungan abiotik. Energi dan materi dari
konsumen tingkat pertama diteruskan ke konsumen tingkat kedua dan
seterusnya

ke

konsumen-konsumen

lainnya

melalui

jaring-jaring

makanan. Organisme produsen memerlukan energi, cahaya, oksigen, air
dan garam-garam yang semuanya diambil dari lingkungan abiotik. Energi
dan materi dari konsumen tingkat pertama diteruskan ke konsumen tingkat
kedua dan seterusnya ke konsumen-konsumen lainnya melalui jaringjaring makanan.
Ekosistem dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu ekosistem perairan
(akuatik) dan ekosistem darat (terrestrial).


Ekosistem perairan (akuatik)
Seperti halnya di atas daratan, di dalam air pada umumnya juga
terdapat aneka ragam organisme, makro dan mikro-organisme,
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tumbuhan dan hewan.Ini disebabkan karena dalam air tersedia
bahan-bahan esensial yang diperlukan untuk hidup, yaitu cahaya
atau sumber energi lainnya, oksigen, dan nutrient (zat makanan)
seperti senyawa-senyawa nitrogen, kalium, fosfor, belerang, besi,
dan sebagainya, dan air sendiri yang mutlak harus ada bagi
kehidupan (Prawiro, R.H., 1982).
Lingkunagn perairan (akuatik) dapat dibedakan menjadi dua
berdasarkan perbedaan fisik dan kimia, yaitu ekosistem perairan
tawar dan ekosistem perairan laut.
Ekosistem air tawar merupakan ekosistem dengan habitatnya
yang sering digenangi air tawar yang kaya mineral dan dengan pH
sekitar 6. Kondisi permukaan air tidak selau tetap, adakalanya
naik atau adakalanya turun, bahkan suatu ketika dapat pula
mengering (Irwan, 1992).
Menurut Irnaningtyas (2016), ekosistem air tawar memiliki
ciri-ciri abiotik sebagi berikut


Memiliki kadar garam (salinitas) yang rendah, bahkan lebih
rendah dari cairan sel makluk hidup



Dipengaruhi iklim dan cuaca



Penetrasi atau masukknya cahaya kurang
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Berdasarkan keadaan airnya, ekosistem air tawar dibedakan
menjadi dua macam, yaitu ekosistem air tawar lentik (tenang) dan
ekosistem air tawar lotik (mengalir). Ekosistem air tawar lentik,
misalnya danau dan rawa. Ekosistem air tawar lotik, misalnya
sungai dan air terjun.
Berdasarkan intensitas cahaya matahari yang menembus air,
ekosistem air tawar dibagi menjadi tiga zona (daerah), yaitu
sebagai berikut:


Zona litoral, yaitu daerah dangkal yang masih dapat
ditembus oleh cahaya matahari hingga di dasar perairan



Zona limnetic, yaitu daerah terbuka yang jauh dari
tepian sampai kedalam yang masih dapat ditembus oleh
cahaya matahari



Zona profundal, yaitu daerah dalam yang tidak dapat
ditembus oleh cahaya matahari. Pada zona

tersebut

tidak dapat ditemukan pada organisme fotosintesik
(produsen), tetapi di huni oleh hewan pemangsa dan
organisme pengurai (Sati, 2017).
Menurut Hariyanto dkk (2008), berdasarkan kehidupan atau
kebiasaan hidupnya organisme air tawar diklasifikasikan sebagai
berikut:
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Bentos: organisme yang melekat atau beristirahat pada
dasar atau hidup pada sedimen dasar.
Hewan yang tergolong bentos dapat dibedakan berdasarkan
model pengambilan makanannya, yaitu :



-

Filter feeder, misalnya kerang

-

Decomposit feeder, misalnya siput

Periphyton: organisme (hewan atau tumbuhan) yang
melekat atau bergantung pada tanaman atau benda yang
tersembul atau muncul dan dasar



Plankton: organisme melayang atau yang pergerakannya
tergantung pada arus.
Berdasarkan

perkembangannya

plankton

dibedakan

menjadi:
-

Holoplankton: yang selama hidupnya sebagai plankton

-

Meroplankton: hanya sebagian dan hidupnya sebagai
plankton, misalnya larva udang

Sedangkan berdasarkan ukurannya, plankton ada dua yaitu:
-

Net

plankton:

plankton

yang

dapat

dijaring

menggunakan jala plankton
-

Nanno plankton: plankton yang tidak dapat dijaring
dengan jala plankton
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Nekton: organisme yang beristirahat atau berenang dalam
air (misalnya: ikan).

3. Keanekaragaman Jenis Plankton
Plankton air tawar dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu
limnoplankton dan rheoplankton. Limnoplankton termasuk jenis plankton
yang hidup di perairan tenang sedangkan rheoplankton hidup dalam perairan
mengalir. Keberadaan plankton di perairan mengalir sangat dipengaruhi oleh
kondisi lingkungan yang seringkali berubah yaitu yang berkaitan dengan
pergerakan air, kekeruhan, suhu dan nutien (Hynes, 1972).
Menurut Sumich (1999) bahwa plankton dapat dibedakan menjadi dua
golongan besar yaitu fitoplankton (plankton nabati) dan zooplankton
(plankton hewani).
a

Fitoplankton
Fitoplankton memegang peranan yang sangat penting dalam
ekosistem perairan karena merupakan salah satu organisme yang
memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesis (produsen) dan
merupakan sumber nutrisi utama bagi organisme air lainnya yang
berperan sebagai konsumen, dimulai dari zooplankton dan diikuti
oleh organisme lainnya yang membentuk rantai makanan (Barus,
2002).
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Fitoplankton dapat dikelompokkan dalam 5 divisi yaitu
Cyanophyta,

Crysophyta,

Pyrrophyta,

Chlorophyta

dan

Euglenophyta, semua divisi fitoplankton tersebut dapat ditemukan
di air laut dan air tawar kecuali Euglenophyta yang hanya
ditemukan di air tawar (Sachlan 1982).
b

Zooplankton
Zooplankton merupakan anggota plankton yang bersifat
hewani, sangat beranekaragam terdiri dari berbagai macam larva
dan bentuk dewasa yang hampir mawakili seluruh filum
hewan.Zooplankton sangat penting bagi ekosistem perairan karena
merupakan herbivora primer (Nybakken, 1988).
Zooplankton merupakan organisme yang sangat penting dalam
menopang rantai makanan di suatu perairan.Walaupun daya
geraknya terbatas dan distribusinya ditentukan oleh keberadaan
makanannya, zooplankton berperan pada tingkat energi yang
kedua yang menghubungkan produsen utama (fitoplankton)
dengan konsumen dalam tingkat makanan yang lebih tinggi.
Peranan

zooplankton

sebagai

konsumen

pertama

sangat

berpengaruh dalam rantai makanan suatu ekosistem perairan
(Handayani & Patria, 2005).
Jumlah jenis dan kepadatan zooplankton dalam suatu perairan
laut lebih rendah bila dibandingkan dengan fitoplankton.Ukuran
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dari zooplankton ini sangatlah beragam, dari yang sangat renik
sampai yang berdiameter lebih dari 1 cm. Sebagian hidup sebagai
meroplankton dan sebagian lagi hidup sebagai holoplankton.
Hampir semua zooplankton menghabiskan daur hidupnya dalam
bentuk plankton (Suantika, 2007).
Struktur komunitas dan pola penyebaran zooplankton dalam
perairan digunakan sebagai salah satu indikator biologi dalam
menentukan perubahan kondisi perairan tersebut.Untuk mengkaji
hal tersebut salah satu yang dapat dilakukan yaitu dengan
mengetahui komposisi, kemelimpahan, dan keanekaragaman
zooplankton. Struktur komunitas zooplankton di suatu perairan
ditentukan oleh kondisi lingkungan dan ketersediaan makanan.
Apabila kondisi lingkungan sesuai dengan kebutuhan zooplankton
maka

akan

terjadi

proses

pemangsaan

fitoplankton

oleh

zooplankton (Handayani dan Patria, 2005).
Menurut Nontji (2008), zooplankton memiliki ukuran berkisar
0,2-2 mm, tetapi ada juga yang berukuran lebih dari itu misalnya
ubur-ubur yang bisa berukuran sampai lebih dari satu meter ketika
fase dewasa. Zooplankton bersifat heterotrofik, yakni tidak dapat
menghasilkan bahan makanannya sendiri, sehingga kelangsungan
hidupnya sangat bergantung kepada fitoplankton yang menjadi
bahan makanannya.Zooplankton dapat ditemui mulai dari perairan
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pantai, perairan estuaria di muara sungai sampai di perairan
samudra, dari perairan tropis hingga perairan kutub, dari
permukaan hingga perairan dalam.Hampir semua hewan laut
yangmampu berenang bebas (nekton) atau yang hidup di dasar laut
(bentos) menjalani awal kehidupannya sebagai zooplankton.
Kelompok zooplankton yang paling umum ditemui antara lain
Copepoda, Euphausid, Mysid, Amphipod, Chaetognath.
4. Parameter Kualitas Air
a

Parameter Fisika
Beberapa parameter fisik yang digunakan untuk menentukan
kualitas air meliputi suhu, kekeruhan, warna, daya hantar listrik,
jumlah zat padat terlarut, rasa, bau.


Suhu
Menurut Kordi dan Tacung (2010), suhu mempengaruhi
aktivitas metabolisme organisme, karena itu penyebaran
organisme baik di lautan maupun di perairan air tawar
dibatasi

oleh

suhu

perairan

tersebut.Suhu

sangat

berpengaruh terhadap kehidupan dan pertumbuhan biota
air.Secara umum laju pertumbuhan meningkat sejalan
dengan kenaikan suhu, dapat menekan kehidupan hewan
budidaya bahkan menyebabkan kematian bila peningkatan
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suhu sampai ekstrim (drastis).Suhu air juga dapat
mempengaruhi kehidupan biota air secara tidak langsung,
yaitu

melalui

pengaruhnya

terhadap

kelarutan

oksigendalam air.Semakin tinggi suhu air, semakin rendah
daya larut oksigen dalam air, dan sebaliknya.
Air bersifat bipolar, oleh karena itu, air bersifat sebagai
stabilisator sehingga perbedaan suhu dalam air lebih kecil
dan perubahan yang terjadi lebih lambat dibandingkan di
udara.

Dengan

keadaan

inilah

jarang

sekali

kita

mendapatkan adanya perbedaan fluktuasi suhu yang
mencolok pada perairan. Pada sungai yang cukup deras
aliran suhunya air relatif konstan.Pada sungai yang besar
suhu air sekitar rata-rata suhu udara tahunan. Suhu air
kurang bervariasi akan tetapi sangat berpengaruh terhadap
organisme air, karena pada umumnya organisme air
memiliki toleransi yang sempit (stenothermal). Juga
perubahan suhu akan mengubah pola sirkulasi, stratifikasi
dari gas terlarut sehingga akan mempengaruhi kehidupan
organisme air.
Ketika mengukur suhu ketelitian yang diminta pada
umumnya sampai dengan 0.1o C. satuan suhu yang sering
digunakan adalah Celcius, sering juga disebut centigrade,
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satuan lain adalah Kelvin dengan lambang

o

K, sedang

Celcius lambangnya oC. Satuan lain adalah Reamur (R)
(Hariyanto dkk, 2008).


Kecerahan
Kecerahan

merupakan

salah

satu

parameter

fisika,

kecerahan tergantung pada warna dan kekeruhan perairan
yang dapat ditentukan secara visual dengan alat bantu
berupa secchi disk. Secchi disk dikembangkan oleh
professor Secchi pada abad ke-19, untuk menghitung
tingkat kekeruhan sir secara kuantitatif (Jeffries dan Mills,
1996 dalam Effendi, 2003 ).
Nilai kecerahan dinyatakan dalam satuan meter. Nilai ini
sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca, waktu pengukuran,
kekeruhan, dan padatan tersuspensi, serta ketelitian orang
dalam

melakuakn

pengukuran.Pengukuran

kecerahan

sebaiknya dilakukan ketika cuaca cerah (Effendi, 2003).
Menurut Kordi dan Tacung (2010), dengan mengetahui
kecerahan suatu perairan, maka dapat diketahui juga
sampai di mana masih ada kemungkinan terjadinya proses
asimilasi dalam air, lapisan-lapisan manakah yang tidak
keruh, yang agak keruh, dan yang paling keruh.
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Kekeruhan
Kekeruhan menggambarkan sifat optik air yang ditentukan
berdasarkan

banyaknya

cahaya

yang

diserap

dan

dipancarkan oleh bahan-bahan yang terdapat di dalam air.
Kekeruhan

disebabkan

adanya

bahan

organik

dan

anorganik yang tersuspensi dan terlarut (Effendi, 2003).
Zat terlarut dalam air selain mempengaruhi kekeruhan juga
mempengaruhi

penetrasi

cahaya

matahari

yang

berpengaruh terhadap proses fotosintesis organism pada
ekosistem perairan. Hal ini juga berpengaruh terhadap
katersediaan oksigen terlarut perairan.erakibat penetrasi
terbatas

akan

membatasi

organisme

air

untuk

berfotosintesis. Tetapi jika kekeruhan disebabkan oleh
organisme hidup (plankton dan jenis alga tertentu) dapat
digunakan sebagai indikasi produktivitas perairan tersebut
cukup tinggi (Hariyanto dkk, 2008).
Menurut

Effendi

(2003),

kekeruhan

pada

perairan

tergenangan (lentik) lebih banyak disebabkan oleh bahan
tersuspensi yang berupa koloid dan partikel-partikel halus.
Sedangkan kekeruhan pada sungai (perairan lotik) yang
sedang banjir lebih banyak disebabkan oleh bahan-bahan
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tersuspensi yang berukuran lebih besar, biasannya berupa
lapisan permukaan tanah yang terbawa oleh aliran air pada
saat hujan.Kekeruhan yang tinggi dapat mempengaruhi
sistem osmoregulasi, misalnya pernafasan dan daya lihat
organisme akuatik, serta dapat menghambat penetrasi
cahaya ke dalam air.
b

Parameter Kimia
Banyak parameter kimia yang digunakan untuk menentukan
kualitas air seperti, pH, DO, BOD,salinitas, alkalinitas, kesadahan
dan faktor kimia lainnya (P, N, Amonia, Natrium, Si, fosfat dan
nitrat)


pH
Derajat keasaman (pH) merupakan suatu indeks kadar ion
hidrogen (H+) yang mencirikan keseimbangan asam dan basa.
Penentuan pH merupakan tes yang paling penting dan paling
sering digunakan pada kimia air (Sati, 2017).



Alkalinitas
Alkalinitas adalah kapasitas air untuk menetralkan tambahan
asam tanpa menurunkan pH larutan atau dikenal dengan
sebutan

acid-neutralizing

capacity

(ANC).

Alkalinitas

merupakan analisa makro yang menggabungkan beberapa
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reaksi.

Alkalinitas merupakan kemampuan air untuk

mengikat ion positif hingga mencapai pH 4,5.
Menurut Kordi dan Tacung (2010), konsentarasi total
alkalinitas sangat erat hubungannya dengan konsentrasi total
kesadahan air. Plankton untuk dapat tumbuh optimum
menghendaki

total

alkalinitas

sekitar

80-120

ppm.

Padakisaran total alkalinitas kurang atau melebihi kisaran
tersebut, pertumbuhan plankton terhambat. Namun demikian,
bukan berarti pertumbuhan plankton pasti optimal bila total
alkalinitas air cukup. Hal ini karena banyak parameter kualitas
air yang mempengaruhi pertumbuhan plankton, seperti
ketersediaan CO2 dan pH.


Kesadahan
Kesadahan (hardness) adalah gambaran kation logam divalen
(valensi dua). Kation-kation ini dapat bereaksi dengan sabun
membentuk endapan (presipitasi) maupun anion-anion yang
terdapat dalam air membentuk endapan atau karat pada
peralatan logam. Pada perairan air tawar, kation dievalen yang
paling berlimpah adalah kalsium dan magnesium dalam
bentuk garam karbonat (Effendi, 2003).
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Menurut Kordi dan Tacung (2010), kesadahan air disebabkan
oleh banyak mineral dalam air yang berasal batuan dalam
tanah, baik dalam bentuk ion maupun ikatan molekul. Elemen
terbesar yang terkandung dalam air adalah kalsium (Ca++),
magnesium (Mg++), natrium (Na+) dan kalium (K+). Ion-ion
tersebut dapat berkaitan dengan CO3-, HCO3, SO4-, Cl-, NO3dan PO4-. Kadar mineral tersebut dalam tanah sangat
bervariasi, tergantung jenis tanahnya. Kandungan mineral
inilah yang menentukan parameter keasaman dan kekerasan
air.


Salinitas
Salinitas adalah suatu besaran yang menunjukkan banyaknya
kandungan garam (NaCL) dalam suatu larutan. Makin tinggi
salinitas makin kuat menarik air (Hariyanto dkk, 2008).



Disolve Oxygen (DO)
Sumber oksigen terlarut dalam air adalah udara melalui difusi
dan agitasi air, fotosintesis dari makhluk hidup yang terdapat
dalam air. Fotosintesis dipengaruhi oleh densitas tanaman/
makhluk hidup yang dapat berfotosintesis dan lamanya
penyinaran.
oksigennya

Air

mengalir

cukup

pada

karena

umumnya

kandungan

gerakannya

menjamin

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
23

berlangsungnya difusi antara udara dan air (Hariyanto dkk,
2008).
Oksigen (O2) merupakan salah satu unsur yang sangat
dibutuhkan oleh semua mahluk hidup, termasuk didalam
perairan. Dalam perairan oksigen merupakan gas terlarut yang
kadarnya bervariasi yang tergantung pada suhu dan salinitas.
Sumber oksigen dapat berasal dari difusi oksigen yangterdapat
diatmosfer dan aktifitas fotosintesis tumbuhan air maupun
fitoplankton dengan bantuan energi matahari. Difusi juga
dapat terjadi karena agitasi atau pergolakan massa air akibat
adanya gelombang atau ombak dan air terjun (Effendi, 2003).
Menurut Effendi (2003), perairan tawar memiliki kadar
oksigen (O2) terlarut berkisar antara 15 mg/l pada suhu 0oC
dan 8 mg/l pada suhu 25oC. Kadar oksigen (O2) terlarut dalam
perairan alami biasanya kurang dari 10 mg/l.
Menurut Kordi dan Tacung (2010), biota air membutuhkan
oksigen guna pembakaran bahan bakarnya (makanan) untuk
menghasilkan aktivitas, seperti berenang, pertumbuhan,
reproduksi dan sebaliknya. Oleh karena itu, ketersediaan
oksigen bagi biota air menentukan lingkaran aktivitasnya,
konversi pakan, demikian juga laju pertumbuhan bergantung
pada oksigen, dengan ketentuan faktor kondisi lainnya
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optimum. Karena itu, kekurangan oksigen dalam air dapat
mengganggu kehidupan biota air, termasuk kepesatan
pertumbuhannya.
5. Baku Mutu Air
Menurut peraturan daerah propinsi Jawa Tengah nomor 20 tahun 2003
tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air lintas
kabupaten/kota propinsi Jawa Tengah klasifikasi dan kriteria mutu air
dikelompokkan dalam beberapa kelas, di antaranya:
1

Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas sebagai
berikut :
a

Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air
baku

air

minum

dan

atau

peruntukan

lain

yang

mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan
tersebut ;
b

Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk
prasarana/ sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar,
peternakan, air untuk mengairi pertamanan dan atau
peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama
dengan kegunaan tersebut ;

c

Kelas tiga, air yang peruntukan lain untuk mengairi
pertamanan, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan
mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut ;
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d

Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk
mengairi pertamanan dan atau peruntukan lain yang
mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaannya.

2

Kriteria mutu air dari setiap kelas air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

3

Penetapan kelas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan berdasarkan wewenangnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan
melalui peraturan daerah.

4

Pengkajian pendayagunaan air dilaksanakan oleh Gubernur
bersama Bupati/Walikota.

Ketentuan parameter unuk setiap kelas mutu air di atas berdasarkan
peraturan daerah dapat lebih jelas dilhat pada lampiran 10 dan lampiran 11.
6. Indeks Kemelimpahan
Menurut Kramadibrata (1996), kemelimpahan merupakan tinggi
rendahnya

jumlah

menunjukkan

besar

individu

populasi

kecilnya

ukuran

suatu

lingkugan.

populasi

atau

Hal

ini

tingkat

kemelimpahanpopulasi. Sementara itu kemelimpahan plankton sangat
dipengaruhi adanya migrasi. Migrasi dapat terjadi akibat dari kepadatan
populasi, tetapi dapat pula disebabkan oleh kondisi fisik lingkungan,
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misalnya perubahan suhu dan arus. Pengukuran kemelimpahan populasi
untuk seluruh area yang ditempati oleh individu sulit untuk ditentukan
karena cakupan wilayahnya lebih luas, hal ini berlaku bagi populasi alami
yang memiliki ukuran tubuh sangat kecil (mikroskopis) seperti plankton.
Maka digunakan pengukuran tingkat kemelimpahan populasi per satuan
ruang dari yang ditempati yaitu kerapatannya.
Menurut (Landner 1978, dalam Suryanto dan Umi 2009), berdasarkan
kemelimpahan fitoplankton status trofik suatu perairan meliputi:
a

Perairan Oligotrofik, merupakan perairan yang tingkat kesuburan
rendah dengan kemelimpahan fitoplankton berkisar antara 0 –
2000 ind/lt.

b

Perairan Mesotrofik merupakan perairan yang tingkat kesuburan
sedang dengan kemelimpahan fitoplankton berkisar antara 2000 –
15.000 ind/lt.

c

Perairan Eutrofik merupakan perairan yang tingkat kesuburan
tinggi dengan kemelimpahan fitoplankton berkisar antara >15.000
ind/lt.

Sehubungan dengan itu untuk mengetahui status trofik berdasarkan
kemelimpahan zooplankton berpedoman pada (Goldman and Horne, 1994
dalam Suryanto dan Umi, 2009), suatu perairan dibagi menjadi:
a

Oligotrofik yaitu perairan tersebut mempunyai tingkat kesuburan
rendah dengan kemelimpahan zooplankton kurang dari 1 ind/lt,
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b

Mesotrofik yaitu perairan yang mempunyai tingkat kesuburan
sedang dengan kemelimpahan zooplankton antara 1-500 ind/lt

c

Eutrofik yaitu perairan yang mempunyai tingkat kesuburan tinggi
dengan kemelimpahan zooplankton lebih dari 500 ind/lt

7. Densitas
Menurut Krebs (1978), densitas (density) disebut juga abundance yang
berarti kepadatan. Densitas diberi batasan sebagai jumlah per satuan area
atau per unit volume, kepadatan merupakan parameter populasi
yangberkaitan erat dengan parameter lain yang berkaitan dengan
pengelolaan perairan.
Menurut Fachrul (2006), densitas (density) merupakan banyaknya
individu yang dinyatakan dengan persatuan luas, maka nilai itu disebut
kepadatan (density). Nilai kepadatan ini dapat menggambarkan bahwa
jenis dengan nilai kerapatan tinggi memiliki pola penyesuaian yang besar.
Kepadatan ditaksir dengan menghitung jumlah individu setiap jenis dalam
kuadran yang jumlahnya ditentukan, kemudian penghitungannya diulang
ditempat yang tersebar secara acak.
8. Nilai Kemelimpahan Relatif
Kemelimpahan relatif adalah proporsi yang direpresentasikan oleh
masing

–

masing

spesies

dari

seluruh

individu

dalam

suatu

komunitas.Kemelimpahan adalah jumlah yang dihadirkan oleh masingmasing spesies dari seluruh individu dalam komunitas (Campbell, 2010).
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Sementara itu menurut Nybakken (1988), kemelimpahan sebagai
pengukuran sederhana jumlah spesies yang terdapat dalam suatu
komunitas atau tingkatan trofik. Kemelimpahan plankton juga sangat
dipengaruhi adanya migrasi. Migrasi itu sendiri dapat terjadi akibat dari
kepadatan populasi, tetapi dapat pula disebabkan oleh kondisi fisik
lingkungan, misalnya perubahan suhu dan arus.
9. Index Similarity/ Indeks Kesamaan Jenis
Menurut Barbour (1987), Indeks Similaritas (IS) oleh sorensen
digunakan untuk menggambarkan kesamaan jenis makhluk hidup
berdasarkan sampel yang ditemukan dan dihiung dengan rumus :

Keterangan:
IS : Indeks similaritas sorensen
a

: jumlah takson yang sama terdapat pada sampel I

b

: jumlah takson yang terdapat pada sampel I

c

: jumlah takson yang terdapat pada sampel II
Indeks Similaritas Sorensen ditentukan berdasarkan kehadiran dan

ketidakhadiran suatu takson pada suatu unit sampling. Kriteria yang
digunakan untuk mengiteprestasikan Similaritas Sorensen yakni pada
tabel di bawahini :
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Tabel 2.1. Kriteria Indeks Similaritas Soerensen
Nilai tolak ukur

Keterangan

IS ˂0,25

Sangat rendah

IS ˂0,25-0,50

Rendah

IS ˂0,50-0,75

Tinggi

IS ˃0,75

Sangat tinggi

10. Indeks Keanekaragaman
Menurut Odum (1993), dalam bukunya menyatakan bahwa nisbahnisbah antara jumlah jenis dan “nilai-nilai penting” (jumlah biomas,
produktivitas dan sebagainya) individu-individu disebut indeks-indeks
keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis cenderung akan rendah
dalam ekosistem yang secara fisik terkendali (yakni yang menjadi sasaran
faktor pembatas fisika, kimia yang kuat) dan tinggi dalam ekosistem yang
diatur secara biologi.
Keanekaragaman jenis

memiliki dua komponen utama

yang

penting.Komponen utama yang pertama disebut kekayaan jenis atau
komponen varietas, seperti yang dijelaskan, nisbah yang sederhana antara
jenis seluruhnya (S) dan jumlah seluruhnya atau nilai penting (N).
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Komponen kedua yang utama adalah kesamarataan atau equitibitas dalam
pembagian individu yang merata di antara jenis.
Indeks Shannon (H’) banyak digunakan dan merupakan tiruan dari
rumus teori informasi yang mengandung fotorial yang sama untuk
dihitung, menghubungkan komponen keanekaragaman (variety) dan
komponen kemerataan (evenness) sebagai satu indeks keanekaragaman
keseluruhan (overall index of diversity). Indeks ini merupakan in satu
indeks terbaik untuk membuat perbandingan tanpa memisahkan
komponen-komponen keanekaragaman. Metode statistik yang rutin dapat
digunakan untuk menguji perbedaan-perbedaan dan antara nilai rata-rata,
dapat dilihat bahwa keduanya (e dan H’) bersifat kebalikanya terhadap
indeks dominan.
B. Penelitian yang Relevan
Terdapat beberapa hasil penelitian yang relevan yang berkaitan dengan
penelitian mengenai keanekaragaman fitoplankton dan zooplankton serta
hubungannya dengan kualitas perairan. Menurut Zainudin (2013), mengenai
“Keanekaragaman Plankton sebagai Bioindikator Kualitas Air Sungai
Brantas”. Penelitian ini menggunakan metode eksplorasi dan metode acak
terpilih.Parameter yang diamati adalah indeks keanekaragaman Shannon
Wienner (H), Indeks Dominasi Simpson (C) dan Indeks kemelimpahan
Plankton. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 16 genus plankton di
antaranya 13 genus fitoplankton yang terdiri dari 3 devisi yaitu, Chlorophyta 7
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genus, Cyanophyta 3 genus dan Chrysophyta 3 genus. Zooplankton diperoleh
3 genus yang terdiri dari 2 filum yaitu, Protozoa dan Rotifera.Kemelimpahan
Plankton di Sungai Brantas adalah 710 individu/l. Kemelimpahan tertinggi
dari genus Dictyosphaerium. Berdasarkankeanekaragaman plankton di sungai
Brantas pada tiap stasiun yaitu: sungai Sumber Brantas tergolong kondisi baik
belum tercemar, sungai Bumiaji Punten kondisi baik belum tercemar, sungai
Sengkaling tercemar ringan, sungai Splendid tergolong tercemar sedang,dan
sungai Gadang tergolong tercemar berat
Penelitian sejenis juga dilakuakan oleh Pujiastuti dkk (2013), yang
berjudul “Kualitas dan Beban Pencemaran Perairan Waduk Gajah Mungkur”
hasil penelitian ini menyatakan bahwa WGM mempunyai masalah
pencemaran perairan, penurunan debit air dan pendangkalan waduk oleh
karena itu harus dilakukan pencegahan dan pengendalian yang terpadu agar
pencemaran dan sedimentasi dapat dikendalaikan. Metode penelitian yang
dilakuakan adalah penelitian deskriftif laboratoris menggunakan parameter
fisika, kimia dan biologi. Hasil penelitian menunjukan bahwa parameter
kualitas peraian WGM yang melampaui baku mutu air kelas dua dan tiga PP
Nomor 82 tahun 2001 yaitu: TSS pada DAS Keduang, DAS Bengawan Solo,
DAS Alang Unggahan dan DAS Temon. DO pada semua area perairan yang
diteliti. BOD pada semua perairan diteliti. COD pada hampir semua wilayah
perairan WGM yang diteliti, kecuali tengah waduk dan lokasi 100 m dari
DAS: Temon, Alang dan Wiroko. Beban pencemar yang berasal dari ex-
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ogenous activity masuk ke wilayah perairan WGM paling besar adalah TSS
yang berasal dari semua DAS Keduang sebesar 891,71 ton/th. Indigenous
activity berupa limbah pakan ikan dari budidaya ikan dalam KJA, dengan
beban pencemaran Nitrogen 81.963,51 ton/th dan Pospor 28.501,71 ton/th.
Gambar 2.1 di bawah ini menunjukkan kebaruan penelitian ini
terhadap penelitian-penelitian yang relevan yang telah dilakukan
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Merupakan penelitian diskriftif kuantitatif
Parameter yang diamati berupa parameter fisika, kimia dan biologi
Identifikasi plankton menggunakan mikroskop di Laboratorium
Analisis data berupa indeks indeks kelimpahan (N), densitas (d), nilai kelimpahan relatif (Di),
indeks kesamaan jenis Sorensen (IS), indeks keanekaragaman Shannon Wienner (H) dan
indeks kemerataan (e).
Kelimpahan dan keanekaragaman jenis fitoplankton dan zooplankton dapat digunakan untuk
mengetahui kualitas perairan Waduk Gajah Mungkur
Kondisi perairan waduk secara garis besar tergolong dalam tingkat kesuburan sedang dan
termasukdalam kelas dua dalam peraturan daerah nomor 20 tahun 2003 Jawa Tengah
(Nugraheni, 2017)

Gambar 2.1 Bagan Literature Map
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C. Kerangka Berpikir
Waduk Gajah Mungkur merupakan salah satu waduk yang berada di
Wonogiri, Jawa Tengah. Pembangunan waduk dimanfaatkan untuk mengatur
keccepatan arus air dan irigasi, seiring dengan perkembangaan zaman fungsi
waduk juga berkembang dan dimanfaatkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga
Air (PLTA), perikanan bahkan pariwisata. Kegaitan sehari-hari masyarakat
sekitar waduk sengaja maupun tanpa sengaja dapat

menyebabkan

terganggunya ekosistem waduk sehingga kondisi perairan menjadi tidak
seimbang.
Parameter fisika, kimia dan biologi dapat digunakan untuk mengetahui
kondisi

perairan

di

Waduk

Gajah

Mungkur.Keanekaragaman

jenis

fitoplankton dan zooplankton merupkan parameter biologi yang digunakan
dalam penelitian ini karena plankton merupakan biota air yang dapat
merespon terhadap perubahan kondisi di perairan dan memiliki toleransi
tertentu untuk setiap parameternya sehingga dapat digunakan untuk
menentukan kualitas perairan tersebut. Untuk lebih lengkap alur kerangka
berpikir dapat dilihat pada gambar 2.2 di bawah ini :
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Aktivitas manusia

Keanekaragaman jenis fitoplankton

Parameter fisika dan kimia

dan zooplankton

Status kualitas perairan Waduk Gajah
Mungkur

Bahan ajar Biologi SMA kelas X BAB
Ekologi

Gambar 2.2. Skema kerangka berpikir
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Tujuan
penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis,
faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah
tertentu. Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang
bermaksud untuk membuat pecandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi
atau kejadian-kejadian. Dalam arti ini penelitian deskriptif itu adalah
akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari
atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan ,
atau mendapatkan makna dan implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan
untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode-metode
deskriptif (Suryabrata, 2014).
Penelitian kuantitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat
positivisme, memenuhi kaidah-kaidah ilmiah seperti empiris, obyektif,
terukur, rasional, dan sistematis serta data penelitian berupa angkaangka.Penelitian ini memiliki karakteristik yaitu menggunakan literatur yang
terkait dengan tema yang diajukan sebagai pendukung, memiliki prosedur dan
terinci

jelas.

35
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B. Batasan Penelitian
1. Pengamatan Fitoplankton dan Zooplankton yang terlihat dari
kemelimpahan, densitas, nilai relatif, kesamaan jenis, keanekaragaman
dan kemerataan.
2. Kondisi kualitas perairan Waduk Gajah Mungkur diukur dengan
parameter fisika (meliputi: suhu, kecerahan dan kekeruhan) dan
parameter kimia (meliputi: pH, DO, fosfat, kesadahan, alkalinitas dan
klorida)
3. Lokasi pengambilan sampel air dilakukan pada tiga lokasi berbeda,
yaitu di area in flow (DAS Keduang), tengah waduk danout flow
(Turbin PLTA), sampel air

akan diambil dengan menggunakan

bantuan perahu.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 mulai jam
09.00-14.00 WIB. Lokasi pengambilan data berada di kawasan aliran
masuknya air (in flow), aliran keluar air dari waduk (out flow) dan di tengahtengah waduk atau daerah genangan. Menurut Jasa Tirta 1 (2016) Waduk
Gajah Mungkur memiliki enam lokasi in flow,di antaranya DAS Keduang,
DAS Tirtomoyo, DAS Temon, DAS Solo Hulu, DAS Wuryantoro dan DAS
Ngunggahan dan Alang serta 3 (tiga) lokasi out flow yaitu, Pintu Spillway,
Turbin PLTA dan Pintu Hollow Jet Valve (HJV). Sementara untuk identifikasi
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plankton akan dilakukan di Laboratorium Pendidikan Biologi Universitas
Sanata Dharma.

Gambar 3.1. Peta Waduk Gajah Mungkur Wonogiri

D. Alat dan Bahan
1. Alat
Alat yang digunakan untuk mengambil sampel di Waduk
Gajah Mungkur berupa prahu, planktonet, Secchi disk, thermometer,
botol flakon, botol air mineral bekas, pipet tetes, pH meter, gelas ukur,
gelas kaca, botol kaca, senar, gabus tali, ember, meteran,
kamera/handphone dan alat tulis. Alat yang digunakan di laboratorium
dalam uji parameter kimia seperti kesadahan, alkalinitas klorida dan
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sulfida berupa gelas ukur dan jarum suntik, sedangkan dalam
identifikasi fitoplankton dan zooplankton alat yang digunakan berupa
mikroskop, kaca benda, kaca penutup, pipet tetes, alat tulis, laptop dan
optilab
2. Bahan
Bahan

yang

digunakan

dalam

pengambilan

sampel

fitoplankton dan zooplankton di Waduk Gajah Mungkur berupa
formalin 4%, alkohol 70%, gliserin, aquades, tissue dan kertas label.
Bahan yang digunakan di laboratorium dalam uji parameter kimia
seperti kesadahan, alkalinitas klorida dan sulfida berupa sampel air,
tissue, hardnes buffer, callmagite indicator, HI-3812, phenolphalein
alkalinity,bromphenol blue, HI-3811, sulfamic acid, EDTA reagent,
sulfuric acid, starch indicator, HI-3822-0, diphenil, nitrit acid,dan HI3815, sedangkan dalam identifikasi fitoplankton dan zooplankton
bahan yang digunakan berupa sampel air plankton dan tissu.

E. Prosedur Penelitian
1. Kegiatan lapangan
a. Pengambilan sampel air plankton
1) Mengambil sampel air sebanyak 50 liter, kemudian disaring
menggunakan planktonet ke dalam botol plankton 100 ml yang
telah diberi label sebelumnya
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2) Mengawetkan sampel air menggunakan 1 ml formalin 4% : 1
ml alkohol 70% dan 5 tetes gliserin
3) Mengulangi langkah yang sama sebanyak tiga kali pada setiap
lokasi
b. Pengambilan sampel air untuk pengukuran tubiditas/kekeruhan
1) Meyiapkan peralatan yang diperlukan yaitu, botol kaca dengan
penutup gabus dan diberi pemberat
2) Memasukkan botol hingga bagian dasar waduk yang telah
diikat dengan tali
3) Membuka tutup gabus yang telah diikat dengan senar secara
perlahan
4) Menarik botol yang telah terisi air dan memasukkan nya
kedalam botol sampel yang telah diberi label sebelumnya
5) Ulangi pada lokasi lain
c. Pengukuran parameter fisika
1) Pengukuran kecerahan
-

Menyiapkan peralatan yang digunakan, seperti secchi disk,
tali, meteran dan pita

-

Menenggelamkan secchi disk secara perlahan hingga
bagian secchi disk yang berwarna hitam tidak kelihatan,
sebagai tanda batas tidak tampak

-

Memberikan tanda dengan pita
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-

Menarik secchi disk ke atas hingga warna hitamnya
kembali terlihat sebagai tanda batas tampak

-

Memberikan tanda dengan pita

-

Menghitung jarak tidak tampak dan jarak tampak
menggunakan meteran

-

Menghitung nilai kecerahan dengan menjumlahkan kedua
nilai yang telah didapatkan kemudian dibagi 2. Untuk lebih
jelasnya dapat menggunakan rumus seperti di bawah ini,

2) Pengukuran suhu
-

Menyiapkan alat pengukur suhu, yakni thermometer

-

Memasukan termometer yang ujungnya telah diikat
sebelumnya pada lokasi perairan

-

Menggantungkan

termometer

beberapa

saat

hingga

didapatkan nilai konstan pada thermometer. Baca angka
yang ditunjukkan
-

Mencatat hasilnya pada tabel pengamatan

-

Mengulangi langkah yang sama pada lokasi lainnya

3) Pengukuran

kekeruhan

dilakukan

menggunakan alat (Turbiditimeter)

di

Laboratorium
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d. Pengukuran parameter kimia
1) Pengukuran pH
-

Menyiapkan alat yang digunakan berupa pH meter yang
dapat diaplikaikan langsung pada air waduk

-

Menunggu beberapa waktu hingga alat menunjukkan nilai
pH air

-

Mengkalibrasikan pH meter dengan aquades hingga pH
netral, untuk penggunaan lokasi berbeda dan ulangan

-

mencatat hasilnya pada tabel pengamatan

2) Pengukuran kimia yang lainnya seperti DO, alkalinitas,
kesadahan,

klorida,

sulfida

dan

fosfat

dilakukan

di

Laboratorium.
2. Kegiatan laboratorium
a. Pengukuran kekeruhan
Prosedur uji kekeruhan dilakukan dengan metode uji menggunakan
Konduktometri. Konduktometri merupakan teknik yang bergantung
pada perubahan hantaran listrik dalam larutan karena menghasilkan
ataupun

menggunakan

spesi

ion.Pengukuran

dengan

teknik

kondutometri berlangsung cepat dan sensitif dalam teknik analisis
modern (Harmesa, 2012).
1) Menyiapkan peralatan yang diperlukan, yakni sampel air dan
alat turbidimeter
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2) Masukkann Standar 2 NTU pada alat Turbidimeter, untuk
mengkalibrasi alat
3) Homogenkan sampel, masukkan sampel pada botol tempat
sampel
4) Membaca dengan alat Turbidimeter
b. Prosedur uji DO
Prosedur uji DO dilakuakan dengan metode uji menggunakan
Potensiometri. Potensiometri merupakan suatu metode analisis kimia,
yang melibatkan pengukuran potensial dari suatu sel Galvani. Metode
ini berguna untuk menentukan titik setara suati titrasi secara
instrumental sebagai pengganti indicator visual. Potensiometri
merupakan salah satu cara pemeriksaan fisik kimia yang menggunakan
peralatan listrik potensial elektroda, besarnya elektroda tergantung dari
kepekatan

ion-ion

dalam

suatu

larutan,

karena

itu

dengan

menggunakan persamaan Nernst untuk menghitung nilai potensial sel
(Suyanta, 2013).
1) Mencuci

elektroda

DO

dengan

aquades,

kemudian

mengeringkannya dengan tissu
2) Membilas elektroda konduktometer dengan sampel sebanyak 2
kali
3) Mengukur konsentrasi DO dengan membaca skala atau digt
angka yang tertera pada alat
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c. Pengukuran Phospat
Prosedur

uji

Phospat

dengan

metode

uji

menggunakan

Spektrofotometri Uv-Vis. Spektrofotometri UV-Vis merupakan suatu
spektroskopi absorvansi berdasarkan radiasi elektromagnetik pada
panjang

160-780

nm.

Spektrofotometer

yang

sesuai

dengan

pengukuran di daerah spektrum ultraviolet dan sinar tampak terdiri
atas suatu sistem optik dengan kemampuan menghasilkan sinar
monokromatis dalam jangkauan panjang gelombang 200-800 nm
(Gandjar dan Rohman 2007).
1) Preparasi sampel
a) Mengambil sampel sebanyak 50 ml
b) Menambahkan 10 ml HNO3 : HClO4 (1:1)
c) Memanaskan di atashot plate hingga jernih dan timbul
asap putih
d) Menyaring dan tempatkan 50 ml dengan aquades
2) Pembuatan kurva baku dan persiapan sampel
a) Membuat larutan kerja PO4 (ppm) : 0 ; 1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 16 ;
32 dari larutan baku PO4 100 ppm Pipet 0 ; 0.1 ; 0.2 ;
0.4 ; 0.8 ; 1.6 ; 3.2 + 1 ml larutan AMV, tepatkan 10 ml
dengan aquades
b) Mengambil sampel yang telah homogen + 1 ml larutan
AMV
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c) Membaca dengan spektro Uv pada panjang gelombang
430 nm
d. Pengukuran kesadahan
1) Mengambil sampel air sebanyak 5 ml dengan gelas ukur
2) Meneteskan Hardnes Buffer sebanyak 5 tetes
3) Meneteskan Callmagite Indicator sampai air berubah warna
menjadi merah muda
4) Mengambil HI-3812 dengan menggunakan jarum suntik
sampai titik maksimum
5) Melakukan titrasi sampai sampel air berubah warna menjadi
ungu
e. Pengukuran alkalinitas
1) Mengambil sampel air sampel sebanyak 5 ml dengan gelas
ukur
2) Meneteskan

1

tetes

Phenolphalein

alkalinity

sambil

digoyangkan
3) Meneteskan 1 tetes bromphenol blue sampai berubah warna
pink atau merah
4) Mengambil HI-3811 dengan menggunakan jarum suntik
sampai titik maksimum
5) Melakukan titrasi sampai sampel air berubah warna menjadi
kuning
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f. Pengukuran sulfida
1) Mengambil sampel air sebanyak 5 ml dengan gelas ukur
2) Meneteskan sulfamic acid sebanyak 4 tetes
3) Meneteskan EDTA reagent sebnayak 4 tetes
4) Meneteskan sulfuric acid sebnayak 1 tetes
5) Meneteskan starch indicator sebanyak 1 tetes
6) Mengambil HI-3822-0 dengan menggunakan jarum suntik
sampai titik maksimum
7) Melakukan titrasi sampai sampel air berubah warna menjadi
biru
g. Pengukuran klorida
1) Mengambil sampel air sebanyak 5 ml dengan gelas ukur
2) Meneteskan diphenil sampai air berubah warna menjadi ungu
atau violet
3) Meneteskan Nitrit Acid sampai air berubah warna menjadi
kuning
4) Mengambil HI-3815 dengan menggunakan jarum suntik
sampai titik maksimum
5) Melakukan titrasi sampai sampel air berubah warna menjadi
ungu
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h. Mengamati fitoplankton dan zooplankton
1) Menyiapkan semua peralatan yang diperlukan seperti: sampel
air, mikroskop, kaca benda dan kaca penutup, pipet tetes,
tissue, laptop + optilab serta kamera/handphone
2) Mengocok sampel air hingga homogen
3) Mengambil sampel air dengan pipet tetes kemudian diletakkan
pada kaca benda dan ditutup secara hati-hati dengan kaca
penutup
4) Meletakkan pada meja preparat dan mengamatinya di bawah
mikroskop mulai dari perbesaran kecil hingga besar
5) Mengambil gambar fitoplankton dan zooplankton yang
teramati
6) Melakuakan perhitungan dan identifikasi objek
7) Ulangi langkah yang sama untuk sampel air yang lainnya
3. Kegiatan identifikasi
Kagiatan identifikasi dilakukan melalui dua sumber yaitu melalui buku
cetak dan dari website mengenai keanekaragaman plankton
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F. Metode Data Analisis
1. Indeks Kemelimpahan
Untuk mengetahui kemelimpahan fitoplankton dan zooplankton yang
telah diperoleh, digunakan rumus kemelimpahan yang dimodifikasi
Sachlan (1982):
(

)(

)

Keterangan :
N = jumlah sel per liter (ind/L)
n

= jumlah sel yang diamati

Vr = volume air tersaring (ml)
Vo = volume air yang diamati (pada Sedgwick rafter) (ml)
Vs = volume air yang disaring (L)
2. Desitas
Untuk mengatahui jumlah spesies fitoplankton dan zooplankton pada
sampel yang telah diperoleh maka dapat dihitung melalui rumus densitas
sebagai berikut :

Keterangan :
d

= densitas (kerapataan) fitoplankton atau zooplankton

a

= cacah individu fitoplankton atau zooplankton dalam 1 ml sampel

Vs = volume konsentrasi plankton dalam flakon (100 ml)
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V = volume sampel air yang dicuplik (liter)
3. Indeks kemelimpahan relatif plankton
Untuk mengetahui kemelimpahan relatif suatu jenis dalam suatu
komunitas

dapat

menggunakan

indeks

kemelimpahan,

indeks

kemelimpahan relatif dapat dihitung menggunakan rumus :

Keterangan :

Di

= indeks kemelimpahan relatif

Pi

= perbandingan jumlah individu jenis I dengan

total individu (n/N)
4. Indeks Kesamaan Jenis
Indeks Kesamaan Jenis atau Indeks Similaritas Jenis meunjukkan
perbandingan nilai suatu jenis plankton di habitat yang berbeda. Rumus
Indeks Similaritas Jenis yang digunakan menurut Sorensen (Barbour dkk,
1987), yaitu :

Keterangan :
IS = Indeks kesamaan Sorensen (similarity index)
a

= jumlah jenis yang hanya ditemukan pada sampel A

b

= jumlah jenis yang hanya ditemukan pada sampel B

c

= jumlah jenis yang sama-sama ditemukan pada kedua sampel

Kriteria :
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0 < IS ≤ 25%

Indeks Similaritas sangat rendah

25% < IS ≤ 50%

Indeks Similaritas rendah

50% < IS ≤ 75%

Indeks Similaritas tinggi

75% < IS ≤ 100%

Indeks Similaritas sangat tinggi

Penelitian ini menggunakan tiga lokasi penggambilan data sehingga untuk
perhitugannya seperti di bawah ini:
Lokasi = In Flow (IF), Tengah Waduk (T) dan Out Flow (OF)


Indeks kesamaam jenis untuk IFT dengan keterangan:
a = Ʃ dari spesies* di IF dan T
b = Ʃ dari spesies* di IF
c = Ʃ dari spesies* di T



Indeks kesamaam jenis untuk TOF dengan keterangan:
a = Ʃ dari spesies* di T dan OF
b = Ʃ dari spesies* di T
c = Ʃ dari spesies* di OF



Indeks kesamaam jenis untuk IFOF dengan keterangan:
a = Ʃ dari spesies* di IF dan OF
b = Ʃ dari spesies* di IF
c = Ʃ dari spesies* di OF
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5. Indeks keanekaragaman
Data yang telah diperoleh selanjutnya dihitung dengan menggunakan
indeks keanekaragaman (Diversity Index/H’) dengan formula sebagai
berikut :
indeks keanekaragaman (Shannon- Weiner 1949)
∑
Keterangan :
H’

= indeks keanekaragaman

Pi

= ni / N

Ni

= jumlah individu jenis ke-i

N

= jumlah total indiviu semua jenis

Kisaran indeks keanekaragaman Shannon-Weinner, 1949 (Odum, 1993)
H’<1,0

= keanekaragaman kecildan kestabilan komunitas

rendah
1,0<H’˂3,0

= keanekaragaman sedang dan kestabilan komunitas

sedang
H’>3,0

= keanekaragaman tinggi dan kestabilan komunitas

tinggi
Keanekaragaman tidak dapat terlepas dari kemerataan (evenness), indeks
pemerataan jenis dapat dihitung dengan formulasi Pielou (Odum, 1993):
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Keterangan :
H’

= indeks keanekaragaman Shannon-Wiener

S

= jumlah jenis (spesies)

e

= nilai keseimbangan (indeks keseragaman) antar jenis

kriteria :
e≤0.4

kemerataan rendah

0.4˂e˂0.6

kemerataan sedang

e≥0.6

kemerataan tinggi

G. Rancangan Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Pembelajaran
Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk Sekolah Menengah Atas
(SMA) Kelas X Semester Genap dalam pembelajaran biologi BAB Ekologi.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Parameter Fisika
Hasil pengujian parameter fisika di Waduk Gajah Mungkur meliputi
pengukuran

suhu,

kecerahan

dan

turbiditas/kekeruhannya.Berdasarkan

hasil

pengukuran parameter fisika disajikan pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.1.Pengukuran Parameter Fisika di Waduk Gajah Mungkur.
Lokasi
No

Parameter

1

Suhu

2
3

Satuan

In flow

Tengah

Out flow

C

31,5

32

30

Kecerahan

Cm

27,5

88,5

62

Kekeruhan

NTU

131

5,48

4,83

o

Pengukuran suhu menggunakan thermometer yang diaplikasikan langsung di
perairan waduk. Sementara untuk mengukur kecerahan alat yang digunakan berupa
secchi disk, juga langsung diukur dan dihitung pada perairan waduk. Nilai tersebut
menunjukkan bahwa nilai kecerahan tertinggi berada pada lokasi tengah waduk dan
nilai kecerahan terendah pada lokasi in flow, hal ini dikarenakan pada lokasi in flow
merupakan aliran masuknya air dari sungai Keduang ke dalam waduk dan pada

52
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lokasiini banyak partikel yang terbawa masuk sehingga terlihat lebih keruh
dibandingkan pada lokasi tengah waduk selain itu pada lokasi ini juga memiliki
kedalaman lebih dibandingkan lokasi lainnya sehingga air terlihat lebih jernih, inilah
mengapa nilai kecerahan lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi lain. Pengukuran
kekeruhan

dilakukan

di

laboratorium

dengan

menggunakan

metode

uji

konduktometri.
Suhu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam proses
metabolisme makhluk hidup. Suhu perairan baik secara langsung maupun tidak
langsung dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari yang masuk dan diserap ke
dalam air. Suhu akan mengalami perubahan secara perlahan-lahan antara siang dan
malam hari serta pada setiap pergantian musim.
Suhu rata-rata perairan Waduk Gajah Mungkur 30,83oC suhu tersebut sudah
ideal untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan organisme air seperti
plankton. Menurut Effendi (2003) perubahan suhu juga sangat berpengaruh terhadap
proses fisika, kimia dan biologi badan air dan sangat berpengaruh terhadap
mengendalikan kondisi ekosistem perairan. Setiap organisme akuatik memiliki
kisaran suhu tertentu agar dapat tumbuh dengan baik, misalnya algae dari divisi
Chlorophyta dapat tumbuh dengan baik pada suhu 30oC-35oC, sementara divisi
Cyanophyta lebih dapat bertolelir terhadap kisaran suhu yang lebih tinggi. Hal ini
terbukti dari banyak ditemukan divisi Chlorophyta dan divisi Cyanophyta dalam
penelitian ini (seperti pada lampiran 4). Namun suhu perairan tersebut masuk dalam
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kondisi suhu yang hangat yakni berkisar 31-35oC.Kondisi perairan yang hangat dapat
meningkatkan laju metabolisme organisme akuatik sehingga konsumsi oksigen
terlarut juga ikut meningkat, sehingga kadar oksigen terlarut dalam perairan akan
rendah, ini dibuktikan dengan rendahnya nilai oksigen terlarut di Waduk Gajah
Mungkur yaitu pada lokasi in flow, tengah waduk dan out flow secara berturut-turut
adalah 3,75 mg/L 3,26 mg/L dan 3,07 mg/L.
Kecerahan merupakan salah satu parameter fisika, kecerahan tergantung pada
warna dan kekeruhan perairan yang dapat ditentukan secara visual dengan alat bantu
berupa secchi disk,(Effendi, 2003). Kecerahan sangat berpengaruh terhadap proses
fotosintesis. Kecerahan dapat menggambarkan sebagian cahaya yang diteruskan pada
kedalaman tertentu.
Secara keseluruhan nilai kecerahan perairan Waduk Gajah Mungkur, berkisar
antara 27.5 cm - 88.5 cm. Menurut Effendi (2003) kecerahan air tergantung pada
warna dan kekeruhan. Kecerahan merupakan ukuran transparansi perairan, yang
ditentuakan secara visual dengan menggunakan secchi disk yang dikembangkan oleh
profesor Secchi. Dari ketiga lokasi penelitian diketahui bahwa nilai kecerahan
terendah pada in flow, karena pada daerah ini banyak partikel organik maupun
anorganik yang terbawa selain itu adanya hasil erosi dari daratan tepian waduk
sehingga nilai kecerahan pada daerah tersebut lebih kecil.
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Kekeruhan (turbidity) menggambarkan sifat optik air berdasarkan banyaknya
cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan yang ada dalam air,
kekeruhan dinyatakan dalam satuan unit tubiditas. Kekeruhan suatu perairan
dipengaruhi oleh adanya bahan organik maupun anorganik yang tersuspensi dan
terlarut. Pengukuran kekeruhan di Waduk Gajah Mungkur pada in flow bernilai
131,00 NTU, tengah waduk 5,48 NTU dan pada lokasi out flow 4,83 NTU. Lokasi in
flow memiliki nilai kekeruhan paling tinggi dibandingkan dua lokasi lainnya hal ini
karena in flow merupakan lokasi aliran air masuk ke dalam waduk yang biasanya
membawa partikel-partikel dan bahan-bahan organik maupun anorganik inilah yang
menyebabkan tingginya nilai kekeruhan pada lokasi in flow.
Satuan kekeruhan adalah NTU (Nephelometric Turbidity Unit). Sesuai dengan
SK MENKES NO. 907/MENKES/SK/VII/2002 kadar maksimal angka kekeruhan
yang diperbolehkan adalah 5 NTU. Dengan demikian nilai kekeruhan di perairan
Waduk Gajah Mungkur pada lokasi in flow dan tengah waduk melebihi nilai
maksimum yang telah ditentukan, hanya pada lokasi out flow yang tidak melewati
kadar maksimum yang telah ditentukan.
Tingginya nilai kekeruhan berhubungan dangan padatan terlarut dan
tersuspensi

seperti

tanah

liat,

lumpur,

bakteri

ataupun

plankton

dalam

perairan.Semakin tinggi nilai padatan terlarut dan tersuspensi, maka nilai kekeruhan
juga semakin tinggi.Namun tingginya padatan terlarut dan tersuspensi tidak selalu
diikuti oleh semakin tingginya nilai kekeruhan perairan. Jika air waduk akan
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dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, maka kekeruhan
suatu perairan perlu dijernihkan dengan menggunakan metode tertentu supaya air
layak digunakan. Biasanya kekruhan air dapat dikurangi dengan menggunakan
metode koagulasi dan flokulasi. Koagulasi merupakan suatu proses destabilisasi
muatan negatif partikel-partikel koloid pada air dengan penambahan koagulan (zat
yang mengkoagulasi) kationik, sehingga terbentuk agregat-agregat. Flokulasi
merupakan proses aglomerasi (penggumpalan) partikel-partikel terdestabilisasi
menjadi flok dengan ukuran yang memungkinkan dapat dipisahkan oleh sedimentasi
dan filtrasi. Koagulasi dan Flokulasi merupakan dua proses yang tidak dapat
dipisahkan. Pada proses koagulasi terjadi destabilisasi koloid dan partikel dalam air
akibat dari pengadukan cepat dan ditambahkannya bahan kimia, setelah itu dilajutkan
dengan proses flokulasi, berbeda dengan proses koagulasi, proses ini terjadi akibat
pengadukan lambat sehingga memungkinkan terjadinya penggabungan inti flok dari
proses koagulasi menjadi flok berukuran besar yang memungkinkan partikel
mengendap.

B. Parameter Kimia
Hasil pengujian parameter kimia di Waduk Gajah Mungkur meliputi
pengukuran pH, DO, kesadahan, klorida, alkalinitas, sulfida dan fosfat. Tabel di
bawah ini menunjukkan hasil pengukuran parameter kimia:
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Tabel 4.2.Pengukuran Parameter Kimia di Waduk Gajah Mungkur.
Lokasi
No

Parameter

1

pH

2

DO

3

Satuan

In flow

Tengah

Out flow

8,6

8,1

8,5

Mg/L

3,75

3,26

3,07

Kesadahan

Mg/L CACO3

10,5

8,7

6

4

Klorida

Mg/L Cl-

10

100

9

5

Alkalinitas

Mg/L CACO3

150

30

45

6

Sulfida

Mg/L Na2SO3

20

10

16

7

fosfat

Mg/L

<0,10

<0,10

<0,10

Berdasarkan hasil pengukuran pH menggunakan pH meter dapat diketahui
hasilnya pada lokasi DAS Keduang (in flow), tengah waduk dan Turbin PLTA (out
flow) secara berturut-turut adalah 8.6, 8.1, dan 8.5. Hasil pengukuran DO didapatkan
hasil pada DAS Keduang (in flow), tengah waduk dan Turbin PLTA (out flow) secara
berturut-turut adalah 3.75 mg/L, 3.26 mg/L dan 3.07 mg/L. Hasil pengukuran
kesadahan pada DAS Keduang (in flow), tengah waduk dan Turbin PLTA (out flow)
secara berturut-turut adalah 10.5 mg/L CaCO3, 8.7 mg/L CaCO3, dan 6 mg/L CaCO3.
Pengukuran klorida pada DAS Keduang (in flow), tengah waduk dan Turbin PLTA
(out flow) secara berturut-turut menunjukkan nilai 10 mg/L Cl-, 100 mg/L Cl-, dan 9
mg/L Cl-. Hasil pengukuran Alkalinitas pada DAS Keduang (in flow), tengah waduk
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dan Turbin PLTA (out flow) secara berturut-turut menunjukkan 150 mg/L CaCO3, 30
mg/L CaCO3, dan mg/L CaCO3. Pengukuran parameter kimia selanjutnya adalah
Sulfida, hasil pengukuran pada DAS Keduang (in flow), tengah waduk dan Turbin
PLTA (out flow) secara berturut-turut adalah 20 mg/L Na2SO3, 10 mg/L Na2SO3, dan
16 mg/L Na2SO3. Parameter kimia yang terakhir yang diukur adalah fosfat dan
hasilnya menunjukan untuk semua lokasi pengambilan data yaitu pada DAS Keduang
(in flow), tengah waduk dan Turbin PLTA (out flow) adalah kurang dari 0,10 mg/L.
Berdasarkan hasil pengamatan pH di perairan Waduk Gajah Mungkur
memiliki kisaran nilai pH yang cukup stabil yaitu antara 8,1 – 8,6. Menurut Effendi
(2003), sebagian besar biota akuatik sensitif terhadap perubahan pH dan menyukai
nilai pH sekitar 7 – 8,5. Menurut Effendi (2003), biota akuatik seperti alga akan
memanfaatkan karbondioksida untuk proses fotosintesis namun ketika nilai pH
sekitar 10-11 karbondioksida bebas tidak dapat ditemukan. Selain itu nilai pH
sangatlah memperngaruhi proses biokimiawi perairan, misalnya proses nitrifikasi,
peoses ini akan berakhir bila nilai pH sangat rendah. Dengan demikian kisaran pH
8,1-8,6 di Waduk Gajah Mungur sangat mendukung untuk kehidupan biota perairan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata pH di Waduk Gajah
Mungkur adalah 8,4. Nilai pH ini cenderung basa, merupakan kondisi yang memiliki
kesuburan tinggi dan dapat membantu proses pembongkaran bahan organik menjadi
mineral-mineral. Mineral inilah sangat bermanfaat bagi fitoplankton sebagai
nutrisinya untuk pertumbuhannya (Aziz, 2015).
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Oksigen terlarut atau Dissolved Oxygen (DO) merupakan salah satu
penunjang utama kehidupan di akuatik dan dapat dijadikan indikator kesuburan
perairan, jika konsentarasi oksigen terlarut dalam perairan tidak mencukupi maka
aktivitas biota akan terhambat. Biota air membutuhkan oksigen untuk metabolisme
tubuh dan menghasilkan aktifitas seperti pada ikan digunakan untuk berenang,
pertumbuhan, reproduksi dan lainnya. Oksigen terlarut dihasilkan oleh produsen
seperti tanaman air maupun mikroorganisme air seperti fitoplankton, oleh sebab itu
keberadaan fitoplakton dalam perairan sangatlah penting untuk keberlangsungan
ekosistem perairan yang seimbang. Pengukuran DO di waduk menunjukkan nilai
rata-rata sebesar 3.36 mg/L. Konsentarasi DO di WGM termasuk rendah. Rendahya
kandungakan oksigen terlarut biasanya terjadi karena masuknya bahan-bahan organik
ke perairan, sehingga memerlukan banyak oksigen untuk menguraikannya. Kadar
oksigen terlarut dalam suatu perairan akan menurun akibat proses pembusukkan
bahan organik, respirasi, dan reaerasi terhambat.
Menurut Nybakken (1988), menurunnya kadar oksigen terlarut antara lain
disebabkan oleh pelepasan oksigen ke udara, aliran air tanah ke perairan, adanya zat
besi, reduksi yang disebabkan oleh desakan gas lainnya dalam air, respirasi biota dan
dekomposisi bahan organik. Bahan organik yang terbawa dari sungai masuk ke
waduk akan mengalami penguraian di dasar perairan. Semakin banyak bahan
organikdi perairan, maka semakin banyak aktivitas organisme perombak, sehingga
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oksigen yang digunakan dalam proses pembususkan juga semakin banyak akibatnya
oksigen terlarut dalam perairan semakin berkurang.
Kesadahan merupakan petunjuk kemampuan air untuk membentuk busa
apabila dicampur dengan sabun. Air dengan kesadahan tinggi bila dicampur dengan
sabun tidak akan menghasilkan busa, sebaliknya air dengan kesadahan rendah dapat
membentuk busa bila dicampurkan dengan sabun. Hal ini dapat terjadi karena adanya
ion Ca2+dan Mg2+, selain itu juga karena adanya ion-ion lain dari polyvalent metal
(logam bervalensi banyak) seperti Al, Fe, Mn, Sr dan Zn dalam bentuk garam sulfat,
klorida dan bikarbonat dalam jumlah kecil.
Setiap organisme perairan memerlukan kesadahan tertentu untuk hidupnya,
dan dari hasil pengujian kesadahan didapatkan hasil bahwa nilai berkisar 6 mg/L
CaCO3 – 10,5 mg/L CaCO3, hasil ini menunjukkan bahwa nilai kesadahan yang
didapatkan di WGM termasuk dalam kadar yang terbilang seimbang hal ini
dibuktikan dari kemelimpahan plankton yang didapatkan.
Menurut Effendi (2003), ion klorida adalah anion yang dominan di perairan
laut. Sekitar ¾ dari klorin (Cl2) yang berada di bumi berada dalam bentuk larutan,
sedangkan sebagian besar fluorin (F2) berada dalam bentuk batuan mineral.Unsur klor
dalam air terdapat dalam bentuk ion klorida (Cl-).Ion klorida adalah salah satu anion
anorganik utama yang ditemukan di perairan alami dalam jumlah lebih banyak
daripada anion halogen lainnya.Klorida biasanya terdapat dalam bentuk senyawa
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natrium klorida (NaCl), kalium klorida (KCl) dan kalsium klorida (CaCl2).Klorida
tidak bersifat toksik pada makhluk hidup, bahkan berperan dalam pengaturan tekanan
osmotik sel.
Nilai alkalinitas berkaitan erat dengan korosivitas logam dan dapat
menimbulkan permasalahan kesehatan pada manusia, terutama yang berhubungan
dengan iritasi pada sistem pencernaan. Nilai alkalinitas yang baik berkisar antara 30500 mg/L CaCO3. Nilai alkalinitas di perairan berkisar 5 hingga ratusanmg/L CaCO3,
(Effendi 2003).Dari hasil pengujian alkalinitas Waduk Gajah Mungkur masih dalam
konsentarasi yang baik karena tidak melebihi batas yang ditentukan nilai alkalinitas
tertinggi barada pada lokasi in flow yaitu 150 mg/L CaCO3 dan nilai terendah pada
lokasi tengah waduk yaitu 30 mg/L CaCO3.
Menurut Effendi (2003), alkalinitas dapat berperan dalam beberapa hal
seperti, sebagai sistem penyangga (buffer). Bikarbonat yang berperan sebagai
penyangga (buffer capacity) perairan terhadap perubahan pH yang drastis.Sebagai
koagulasi kimia, sehingga alkalinitas berperan sebagai penyangga untuk mengetahui
kisaran pH optimum bagi penggunaan koagulan dan sebagai pelunak air (water
softening), pelunakan ini bertujuan untuk menurunkan kesadahan.Oleh sebab itu
alkalinitas juga berperan penting dalam perairan.
Sulfida adalah suatu bentuk ion dari sulfur dimana satu ion sulfur tersebut
membutuhkan 2 elektron lagi untuk mencapai kestabilannya. Menurut Effendi (2003),
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di perairan, sulfur berkaitan dengan ion hidrogen dan oksigen, beberapa bentuk sulfur
diperairan adalah sulfida (S2-), hidrogen sulfida (H2S), ferro sulfida (FeS), sulfur
dioksida (SO2), sulfit (SO3) dan sulfat (SO4).
Unsur ini juga penting keberadaannya di perairan karena banyak hubungan
yang terjadi dalam membentuk ekosistem perairan, seperti sebagai sumber oksigen
dalam proses oksidasi yang dilakukan oleh bakteri anaerob, hal ini terjadi apapila
perairan tidak terdapat oksigen dan nitratmaka sulfat lah yang berperan
menggantikan. Pada kondisi seperti ini ion sulfat direduksi menjadi ion sulfit yang
membentuk kesetimbangan dengan ion hidrogen untuk membentuk hidrogen sulfida.
Fosfat merupakan salah satu parameter kimia perairan yang diukur dalam
penelitian ini. Sumber utama Fosfat berasal dari erosi tanah, limbah dari hewan
maupun pelapukan tumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan kandungan fosfat di
Waduk Gajah Mungkur dari ketiga lokasi pengambilan data yaitu in flow, tengah
waduk dan out flow adalah kurang dari 0,10 mg/L. Berdasarkan kandungan fosfatnya
maka perairan Waduk Gajah Mugkur dapat digolongkan dalam perairan eutrofik,
yaitu perairan dengan tingkat kesuburan tinggi. Menurut Wetzel (1975) dalam
Effendi (2003), berdasarkan kandungan fosfatnya, perairan diklasifikasikan menjadi
tiga yaitu: perairan oligotrofik yang mempunyai kadar fosfat antara 0,003-0,01 mg/L,
perairan mesotrofik yang mempunyai kadar fosfat antara 0,011-0,03 mg/L dan
perairan eutofik yang mempunyai kadar fosfat antara 0,031 – 0,1 digolongkan dalam
perairan eutrofik. Peningkatan kadar fosfat lebih besar 5,51 mg/liter di dalam air
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dapat menyebabkan terjadinya ledakan populasi pada fitoplankton hal ini bila terjadi
sangatlah berbahaya karena dapat menyebabkan kematian masal pada ikan dan
kondisi ekosistem menjadi tidak seimbang.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan perairan Waduk Gajah Mungkur
dan menurut peraturan daerah propinsi jawa tengah nomor 20 tahun 2003 tentang
pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air lintas kabupaten/kota
propinsi Jawa Tengah, Perairan Waduk Gajah Mungkur dapat di kelompokkan dalam
kelas dua yaitu untuk sarana rekreasi dan pembudidayaan ikan air tawar seperti
karamba, perairan ini juga dapat masuk ke dalam kelas tiga untuk mengairi
pertamanan seperti sawah yang ada di kawasan waduk dan dapat juga dikategorikan
ke dalam kelas tiga yang peruntukannya sebagai PLTA. Hasil pengukuran parameter
dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perairan waduk gajah mungkur sudah
memenuhi kualitas air kelas dua karena adanya tempat rekreasi, pembudidayaan ikan
dan juga digunakan untuk irigasi untuk mengairi pertamanan dan persawahan.
C. Fitoplankton dan Zooplankton
Dalam penelitian ini diketahui bahwa plankton yang teridentifikasi 26 jenis
yang terdiri dari 15 jenis fitoplankton, yaitu Nitzschia vermicularis, Nitzschia
lorenziana, Fragilaria sp., Gonium sp., Protoperidinium leonis, Spirogyra sp.,
Pleurodiscus boringuenae, Melosira ambigua, Cladophora glomerata, Bangia spp.,
Synedra flugens, Gyrosigma attenuatum, Stauroneissp., Phacus spp, Euglena
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spp.,dan 11 jenis zooplankton, yaitu Sagitta minima, Cylops vicinus, Tropocyclops sp,
Leptodiatomus sp., Nauplius sp., Skistodiaptomus pygmacus, Kellicotta longispina,
Leacane luna, Rabdolaimus sp., Hyperia spp, Rhodomonas sp., ( lampiran 4).
Fitoplankton didominasi oleh jenis Nitzschia lorenziana sementara untuk zooplankton
didominasi oleh jenis Sagitta minima.
1

Fitoplankton
Dari hasil analisis, indeks kemelimpahan fitoplankton, densitas fitoplankton,

indeks kesamaan jenis dan indeks keanekaragaman jesnis fitoplankton serta
kemerataan jenis dapat dijelaskan pada grafik dan tabel di bawah ini:

Indeks Kemelimpahan Fitoplankton
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Gambar 4.1.Indeks kemelimpahan fitoplankton di in flow, tengah dan out flow WGM.
Ket: in flow (DAS Keduang), tengah (tengah-tengah waduk) dan out flow (Turbin
PLTA).
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Gambar 4.1 di atas dapat diketahui bahwa kemelimpahan fitoplankton tiap
lokasi berbeda-beda, dan diketahui bahwa divisi/filum Chrysophyta mendominasi
perairan dengan nilai kemelimpahan yang lebih tinggi. Menurut Sachlan (1978) itu
karena Chrysophyta memiliki dinding sel yang terdiri dari silikat sehingga tidak
dapat membusuk atau larut dalam air serta memiliki sifat yang kuat. Hal inilah yang
menyebabkan spesies ini lebih dapat bertahan hidup, selain itu filum ini cenderung
lebih aktif dalam memanfaatkan nutrient disekitarnya. Salah satu spesies dari filum
Chrysophyta dengan nilai kemelimpahan tertinggi adalah Nitzschia lorenziana,
spesies ini memiliki indeks kemelimpahan tertinggi dibandingkan dengan spesies
lainnya, terutama di lokasi tengah waduk dengan nilai yaitu 24 Ind/lt. namun nilai
rata-rata indeks kemelimpahan fitoplankton termasuk dalam kategori rendah sehingga
perairan Waduk Gajah Mungkur tergolong dalam perairan Oligothrofik yaitu perairan
dengan tingkat kesuburan rendah.
Gambar 4.1 diatas menunjukan bahwa kemelimpahan fitoplankton berbedabeda tiap lokasi pengambilan sampel, penyebabnya banyak hal di antaranya adalah
bahwa nutrient dan sinar matahari tiap lokasi berbeda-beda, pengaruh angin dan arus
perairan sehingga menyebabkan daerah penyebaran fitoplankton tidak merata selain
itu juga karena adanya predator pada suatu lokasi, yaitu zooplankton sehingga pada
waktu tertentu lokasi tersebut miskin fitoplankton dan di lain waktu kaya
fitoplankton.
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Berdasarkan hasil identifikasi plankton diketahui bahwa fitoplankton dari
kelas Bacillariophyceae merupakan kelas yang paling dominan ditemukan, dimana
terdapat 6 spesies fitoplankton (lampiran 4). Spesies dari kelas Bacillariophyceae
banyak ditemukan khususnya di lokasi in flow. Lokasi ini merupakan lokasi yang
sering dijumpai tumpukan ranting-ranting kecil maupun benda-banda yang hanyut
dari aliran sungai.Tumpukan ranting kecil dan kayu tersebut merupakan tempat hidup
yang baik untuk fitoplankton kelas Bacillariophyceae, oleh sebab itu kelas
Bacillariophyceae banyak ditemukan di lokasi in flow hingga ke tengah waduk.

Densitas Fitoplankton
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Gambar 4.2.Densitas fitoplankton di in flow, tengah dan out flow WGM. Ket: in flow
(DAS Keduang), tengah (tengah-tengah waduk) dan out flow (Turbin PLTA).
Grafik densitas fitoplankton di atas menunjukkan bahwa nilai densitas
tertinggi dimiliki oleh Nitzschia vermicularis adalah 0.16 ind/lt pada lokasi in flow
(DAS Keduang). Hal ini dapat terjadi karena pada lokasi in flow merupakan daerah
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aliran air masuk ke dalam Waduk yang banyak membawa partikel termasuk pupuk
sisa pertanian yang terbawa ke dalam waduk, lokasi in flow banyak terdapat
persawahan di sekitarnya sehingga nutrient yang juga dibutuhkan fitoplankton dapat
dimanfaatkan dengan baik oleh sebab itu fitoplankton lebih sering ditemukan di area
in flow.
Daerah tropis seperti di Indonesia ini biasanya fitoplankton tumbuh dengan
cepat terlebih jika cahaya matahari meningkat khususnya saat siang hari bahkah dapat
terjadi ledakan populasi, hal ini didukung juga dari parameter fisika dan kimia yang
sesuai.

Perairan

dapat

dikatakan

terjadi

ledakan

populasi

ketika

jumlah

fitoplanktonnya mencapai 5 x 106 ind/lt. Akibatnya eutrofikasi menjadi masalah baru
bagi perairan waduk yang disebut dengan ledakan populasi fitoplankton. Ada
beberapa ciri-ciri suatu perairan mengalami eutrofikasi yaitu, air menjadi berwarna
kehijauan, berbau tak sedap dan kekeruhannya meningkat. Meskipun fitoplankton
berperan penting dalam menghasilkan oksigen terlarut melalui proses fotosintesisnya
namun jika suatu perairan mengalami ledakan populasi maka ekosistem tidak akan
seimbang lagi. Ledakan populasi fitoplankton menyebabkan kualitas air menjadi
buruk sehinga biota air tidak bisa tumbuh dengan optimum dan pada akhirnya terjadi
kematian masal. Selain itu terjadinya eutrofikasi dapat menyebabkan hilangnya
konservasi, estetika dan pariwisata pada suatu waduk.
Meskipun pengukuran parameter fisika dan kimia sudah sesuai dengan
ketentuan perkembangan fitoplankton yang optimum namun ternyata dari grafik di
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atas menunjukkan bawa densitas fitoplankton didapatkan tidak terlalu banyak, hal ini
karena fitoplankton merupakan mikroorganisme dengan pergerakannya sedikit dan
hanya mengikuti arus air serta gejolak perairan terlebih dalam penggambilan data
menggunakan perahu yang bisa membuat pergerakan perairan sehingga menjadikan
fitoplankton menjauh dari lokasi pengambilan sampel air.
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Gambar 4.3.Indeks kemelimpahan relatif fitoplankton di in flow, tengah dan out flow
WGM. Ket: in flow (DAS Keduang), tengah (tengah-tengah waduk) dan out flow
(Turbin PLTA).
Grafik kemeimpahan relatif fitoplankton di atas menunjukkan bahwa
Nitzschia lorenziana merupakan spesies fitoplankton dengan kemelimpahan relatif
tertinggi terutama pada lokasi tengah waduk yaitu sebesar 80%. Berdasarkan hasil
identifikasi
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Chlorophyceae juga banyak ditemukan pada setiap lokasi (lampiran 4). Menurut
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(Basmi dan Budiandi, 1996 dalam Ikhsan dkk, 2015) Baccilariophyceae dan
Chlorophyceae merupakan fitoplankton terbanyak yang dapat ditemukan di perairan
tawar. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa kelas Chlorophyceae lebih sedikit
ditemukan dibandingkan dengan kelas Baccilariophyceae, hal ini disebabkan karena
banyak dari kelas ini bersifat perifiton (hidupnya melekat/bergantung pada tanaman
maupun benda lain) dibandingkan bersifat planktonik yang sering terbawa arus.
Tabel 4.3. Perhitungan Indeks Kesamaan Jenis/ indeks similaritas (IS dalam %)
Fitoplankton di Waduk Gajah Mungkur
IS (%)
IF T

TO F

IF OF

70

84

86

Ket:In Flow (IF), Tengah Waduk (T) dan Out Flow (OF)
Indeks similaritas merupakan salah satu indeks dalam biologi yang digunakan
untuk menujukkan tingkat kesamaan struktur komunitas makhluk hidup satu dengan
lainnya. Dalam penelitian ini struktur dari fitoplankton di perairan Waduk Gajah
Mungkur dengan tiga lokasi pengamatan.
Dari hasil perhitungan indeks Sorensen (lampiran 5) menunjukkan bahwa
indeks similaritas pada lokasi IF T 70%, lokasi TO F 84% dan pada lokasi IF OF
86%. Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa untuk IFT memiliki kriteria tinggi,
yaitu 50% < IS ≤ 75% sementara untuk TOF dan IFOF semuanya memiliki kriteria
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sangat tinggi yaitu 75% < IS ≤ 100% . Hal ini karena perbedaan karakteristik tiap
lokasi yang berbeda dan adanya arus perairan yang memungkinkan pergerakan
fitoplankton, seperti pada kawasan in flow yang selalu mengalami pergantian air dari
sungai keduang.

Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener
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Gambar 4.4.Indeks keanekaragaman fitoplankton di in flow, tengah dan out flow
WGM. Ket: in flow (DAS Keduang), tengah (tengah-tengah waduk) dan out flow
(Turbin PLTA).
Analisa indeks keanekaragaman jenis fitoplankton menggunakan indikator
Shanon-Weiner. Hasil perhitungan indeks keanekaragaman (H’) fitoplankton pada
semua lokasi pengambilan data menunjukkan nilai sedang dengan kisaran 2.1092942.186936 dan masuk dalam kriteria 1,0<H’˂3,0 yang menunjukkan keanekaragaman
sedang dan kestabilan komunitas sedang.
Pada gambar 4.4di atas menunjukkan indeks keanekaragaman jenis
fitoplankton adalah sedang. Kawasan out flowmemiliki nilai tertinggi dalam kriteria
ini karena merupakan area turbin PLTA yang pintu aliran keluar jarang dibuka demi
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menjaga volume air, sehingga indeks keanekaragaman jenis fitoplankton dengan
nilai tinggi terdapat pada area out flow.

Indeks Kemerataan Jenis
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Gambar 4. 5. Indeks kemerataan jenis fitoplankton di in flow, tengah dan out flow
WGM. Ket: in flow (DAS Keduang), tengah (tengah-tengah waduk) dan out flow
(Turbin PLTA).
Grafik indeks kemerataan jenis fitoplankton di atas menunjukkan bahwa nilai
setiap lokasi pengambilan data memiliki kemerataan jenis yang berbeda-beda.
Meskipun demikian komunitas plankton yang terdapat pada semua lokasi penelitian
masih dapat dianggap satu komunitas. Oleh karena itu walaupun terdapat tiga lokasi
yang berbeda namun masih tetap dianggap satu komunitas. Perbedaan nilai yang
terjadi dikarenakan oleh ketersediaan nutrisi dan pemanfaatan nutrisi oleh
fitoplankton tersebut yang menyebabkan indeks keanekaragaman dan kemerataan
bervariasi.
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Grafik kemerataan jenis fitoplankton dalam penelitian ini termasuk dalam
kriteria kemerataan tinggi, yaitu e ≥ 0.6 hal ini menunjukkan bahwa distribusi
fitoplankton di WGM tersebar secara merata.
2

Zooplankton
Dari hasil analisis, indeks kemelimpahan zooplankton, densitas zooplankton,

indeks kesamaan jenis dan indeks keanekaragaman jesnis zooplankton serta
kemerataan jenis dapat dijelaskan pada grafik dan tabel di bawah ini:

Indeks Kemelimpahan Zooplankton
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Gambar 4.6.Indeks kemelimpahan zooplankton di in flow, tengah dan out flow WGM.
Ket: in flow (DAS Keduang), tengah (tengah-tengah waduk) dan out flow (Turbin
PLTA).
Grafik indeks kemelimpahan zooplankton di atas menunjukkan nilai yang
berbeda-beda, terlihat bahwa spesies zooplankton yang mendominasi perairan Waduk
Gajah Mungkur adalah Sagitta minima khususnya di area in flow dan tengah-
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tengah.Nilai di lokasi in flow menunjukan nilai tertinggi yaitu 8 Ind/lt. menurut
(Goldman and Horne, 1994 dalam Suryanto dan umi, 2009), nilai rata-rata indeks
kemelimpahan zooplankton termasuk dalam kategori sedang sehingga perairan
Waduk Gajah Mungkur tergolong dalam perairan Mesothrofik yaitu perairan dengan
tingkat kesuburan sedang, dengan kemelimpahan zooplankton antara 1-500 ind/lt.
Sagitta minima termasuk dalam filum Chaetognatha dan biasa dikenal sebagai
cacing panah.Sagitta minima termasuk holoplankton, yaitu merupakan salah satu
spesies yang selama hidupnya sebagai plankton dan merupakan predator bagi
plankton lainnya, oleh sebab itu hidup dari spesies ini tergantung dengan
kemelimpahan mangsanya.
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Gambar 4.7.Densitas zooplankton di in flow, tengah dan out flow WGM. Ket: in flow
(DAS Keduang), tengah (tengah-tengah waduk) dan out flow (Turbin PLTA).
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Grafik densitas zooplankton di atas menunjukkan bahwa nilai densitas
tertinggi dimiliki oleh Sagitta minima adalah 0.008 ind/lt pada lokasi in flow (DAS
Keduang). Demikian dapat terjadi karena kemelimpahan fitoplankton juga terdapat di
area in flow yang merupakan sumber makanan bagi zooplankton, oleh sebab itu
zooplankton lebih sering ditemukan di area in flow.
Daerah tropis seperti di Indonesia ini biasanya fitoplankton tumbuh dengan
cepat terlebih jika cahaya matahari meningkat khususnya saat siang hari bahkah dapat
terjadi ledakan populasi fitoplankton dan begitupun dengan zooplankton yang
tentunya juga akan banyak ditemukan, karena fitoplankton menjadi sumber makanan
utama bagi zooplankton.
Meskipun pengukuran parameter fisika dan kimia sudah sesuai dengan
ketentuan perkembangan fitoplankton dan zooplankton agar dapat tumbuh optimum
namun ternyata dari grafik di atas menunjukkan bahwa densitas zooplankton tidak
terlalu banyak, hal ini dipengaruhi oleh gerakan zooplankton yang pasif sehingga
mudah terbawa arus dan aliran banyaknya fitoplankton pada lokasi tersebut sebagai
sumber makannya yang juga sedikit ditemukan. Selain itu zooplankton termasuk
dalam konsumen primer yang juga menjadi sumber makanan alami bagi ikan-kan di
Waduk Gajah Mungkur.Sehingga keberadaannya juga ditentukan banyaknya ikanikan di waduk yang memangsa zooplankton.
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Kelimpahan Relatif Zooplankton
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Gambar 4.8.Indeks kemelimpahan relative zooplankton di in flow, tengah dan out
flow WGM. Ket: in flow (DAS Keduang), tengah (tengah-tengah waduk) dan out flow
(Turbin PLTA).
Grafik di atas menunjukkan bahwa Sagitta minima merupakan spesies
zooplankton dengan kemelimpahan relative tertinggi terutama pada lokasi in flow
yaitu sebesar 36,36%. Hal ini sesuai dengan teori bahwa klompok zooplankton yang
sering ditemukan antara lain kelompok Copepoda, Euphausid, Mysid, Amphipod,
Chaetognath dan Sagitta minima merupakan spesies dari filum Chaetognath.
Filum Chaetognath merupakan zooplankton yang bersifat hemafrodit pada
suatu waktu filum ini dapat menjadi jantan dan pada suatu waktu dapat menjadi
betina sehingga inilah yang menyebabkan filum Chaetognath banyak ditemukan di
Waduk Gajah Mungkur.
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Tabel 4.4. Perhitungan Indeks Kesamaan Jenis/ indeks similaritas (IS dalam %)
Zooplankton di Waduk Gajah Mungkur
IS (%)
IF T

TO F

IF OF

91

85

86

Ket:In Flow (IF), Tengah Waduk (T) dan Out Flow (OF)
Indeks similaritas merupakan salah satu indeks dalam biologi yang digunakan
untuk menujukkan tingkat kesamaan struktur komunitas makhluk hidup satu dengan
lainnya. Dalam penelitian ini struktur dari zooplankton di perairan Waduk Gajah
Mungkur dengan tiga lokasi pengamatan dan hasilnya menunjukkan semua lokasi
memiliki kriteria sangat tinggi.

Indeks Keanekaragaman ShannonWiener
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1.906155
In flow

1.9
1.8

1.767771

Tengah
Out flow

1.7
1.6
Zooplankton

Gambar 4.9.Indeks keanekaragaman zooplankton di in flow, tengah dan out flow
WGM. Ket: in flow (DAS Keduang), tengah (tengah-tengah waduk) dan out flow
(Turbin PLTA).
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Berdasarkan analisi data yang telah diperoleh (lampiran 5) dapat diketahui
bahwa indeks keanekaragaman zooplankton menunjukkan hasil yang berbeda-beda
seperti yang ditunjukkan grafik di atas. Mengacu pada indeks keanekaragaman
Shannon-Wiener,

indeks

keanekaragaman

zooplankton

pada

semua

lokasi

pengambilan data menunjukkan nilai sedang dengan kisaran 1.767771-2.02623 dan
masuk dalam kriteria 1,0<H’˂3,0 yang menunjukkan keanekaragaman sedang dan
kestabilan komunitas sedang.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keanekaragaman fitoplankton yang
ditemukan lebih tinggi dari pada zooplankton hal ini menunjukkan bahwa ekosistem
perairan di Waduk Gajah Mungkur relatif masih seimbang dan jaring-jaring makanan
relatif masih stabil, karena jumlah jenis fitoplankton selaku produsen utama lebih
banyak ditemukan dari pada zooplankton sebagai konsumen.

Indeks Kemerataan Jenis
1
0.97441

0.98

0.97957

0.96
In flow

0.94
0.92

Tengah

0.90845

0.9

Out flow

0.88
0.86
Zooplankton

Gambar 4.10.Indeks kemerataan jenis zooplankton di in flow, tengah dan out flow
WGM. Ket: in flow (DAS Keduang), tengah (tengah-tengah waduk) dan out flow
(Turbin PLTA).
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Nilai indeks kemerataan jenis zooplankton di atas menunjukkan bahwa setiap
lokasi pengambilan data memiliki kemerataan jenis yang berbeda-beda. Meskipun
indeks kemerataan berbeda-beda namun komunitas plankton yang terdapat pada
semua lokasi penelitian masih dapat dianggap satu komunitas. Oleh karena itu
walaupun terdapat tiga lokasi yang berbeda namun masih tetap dianggap satu
komunitas dan kemerataan menjadi maksimum apabila semua spesies mempunyai
jumlah individu yang sama atau rata.Namun nilai kemerataan jenis zooplankton
dalam penelitian ini termasuk dalam kriteria kemerataan tinggi, yaitu e ≥ 0.6 hal ini
menunjukkan bahwa distribusi fitoplankton di WGM tersebar secara merata untuk
setiap lokasi.

D. Hambatan dan keterbatasan dalam penelitian
1. Hambatan penelitian
a) Perubahan kondisi cuaca di wilayah Waduk Gajah Mungkur
yang dapat berubah secara tiba-tiba mengingat pada saat
pengambilan data dilaksanakan pada musim pancaroba (Jawa)
antara musim penghujan dan musim kemarau yaitu pada bulan
Maret dan bulan April.
b) Pengambilan data dilakukan pada hari yang sama dari pukul
08.30-13.00 WIB untuk 3 lokasi berbeda, dari ketiga lokasi
pengambilan data tersebut penetrasi cahayanya berbeda-beda,
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hal ini menyebabkan perbedaan komunitas fitoplankton tiap
lokasi karena fitoplankton membutuhkan cahaya matahari
untuk fotosintesis.
2. Keterbatasan penelitian
a) Angin juga menjadi salah satu hal yang tidak dapat diprediksi,
karena

angin

menjadi

penyebab

terjadinya

pergerakan

air/kecepatan arus sehingga pengambilan sampel khususnya
untuk sampel plankton menjadi kurang optimal.
b) Kawasan in flow juga menjadi keterbatasan penulis dalam
melakukan observasi karena area ini tidak menentu dalam hal
kecepatan

arus

yangmembawa

bahan

organik

maupun

anorganik masuk ke dalam waduk sehingga menyulitkan
observasi secara langsung.
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BAB V

IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN DALAM PROSES
PEMBELAJARAN

Hasil penelitian Kenakekaragaman Jenis Fitoplankton dan Zooplankton serta
Hubungannya dengan Kualitas Perairan Waduk Gajah Mungkur Wonogiri, Jawa
Tengah dapat menjadi sumber pengetahuan bagi dunia pendidikan yaitu dapat
mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Siswa dapat mengamati dan
mengidentifikasi fitoplankton maupun zooplankton saat melaksanakan praktikum
biologi dan menghubungkannya dengan kualitas air pada suatu perairan. Melalui
pembelajaran ini siswa mampu memperluas pengetahuannya dan memahami
pentingnya organisme plankton dalam suatu ekositem.
Penelitian ini dapat diimplementasikan dalam pelajaran biologi Sekolah
Menengah Atas (SMA) kelas X semester genap pada BAB Ekologi, sub bab
komponen ekosistem dan interaksi antar komponen ekosistem. Model pembelajaran
yang akan digunakan adalah model pembelajaran kooperatif dalam pelaksanaanya
model pembelajaran ini yaitu, siswa dibagi dalam kelompok kecil agar dapat saling
bekerja sama dan bertukar pikiran mengenai hal yang diketahui, oleh sebab itu
pembagian kelompok haruslah heterogen agar pembelajaran dapat berjalan dengan
baik. Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS)
dan Lembar Penilaian dapat dilihat pada lampiran 6-9.Acuan kurikulum dalam
80

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
81

pembelajaran terkait penelitian menggunakan kurikulum 2013.
Kompetensi inti
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
procedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusian,
kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecah masalah
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
Kompetensi dasar
3.10 Menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar
komponen tersebut
4.10 Menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antar komponen
ekosistem (jaring-jaring makanan, siklus biogeokimia)
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Plankton perairan Waduk Gajah Mungkur teridentifikasi 26 jenis yang
terdiri dari 15 jenis fitoplankton, yaitu Nitzschia vermicularis, Nitzschia
lorenziana, Fragilaria sp., Gonium sp., Protoperidinium leonis, Spirogyra
sp.,

Pleurodiscus

glomerata,

boringuenae,

Bangia

spp.,

Melosira
Synedra

ambigua,

Cladophora

flugens,

Gyrosigma

attenuatumStauroneissp., Phacus spp., Euglena spp., dan 11 jenis
zooplankton, yaitu Sagitta minima, Cylops vicinus, Tropocyclops sp.,
Leptodiatomus sp., Nauplius sp., Skistodiaptomus pygmacus, Kellicotta
longispina, Leacane luna, Rabdolaimus sp., Hyperia spp., Rhodomonas
sp.
2. Indeks kemelimpahan fitoplankton didominasi filum Chrysophyta, yaitu
Nitzschia lorenziana sebanyak 24 ind/L dan indeks kemelimpahan
zooplankton didominasi oleh Sagitta minima sebanyak 8 ind/L, sedangkan
untuk indeks keanekaragaman Shannon-Weiner fitoplankton pada in flow
tengah waduk dan out flow secara berturut-turut adalah

82

2.127934,
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2109294 dan 2.186936 dan untuk zooplankton pada in flow tengah waduk
dan out flow secara berturut-turut adalah 2.13, 2.11 dan 2.19.
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3. Kondisi

perairan

Waduk

Gajah

Mungkur

berdasarkan

indeks

kemelimpahan jenis fitoplankton tergolong perairan dengan tingkat
kesuburan rendah, untuk zooplankton tergolong perairan dengan tingkat
kesuburan sedang. Sedangkan untuk indeks keanekaragaman jenis,
fitoplankton maupun

zooplankton menunjukkan keanekaragaman dan

kestabilan komunitas sedang. Distribusi fitoplankton dan zooplankton
tersebar secara merata ditunjukkan dengan indeks kemerataan jenis.
4. Berdasarkan hasil pengujian parameter fisika dan kimia serta kesesuaian
dengan persyaratan mutu air (lampiran 10 dan 11) maka perairan Waduk
Gajah Mungkur dapat dikelompokkan dalam kelas dua sesuai dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 20 tahun 2003 tentang
pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air lintas
kabupaten/kota propinsi Jawa Tengah.

B. Saran
Saran yang dapat penulis sampaikan:
1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang kemelimpahan dan
keanekaragaman jenis fitoplankton maupun zooplankton serta kualitas
perairannya dengan menentukan waktu yang tepat seperti pada musim
kemarau atau penghujan atau berbadaan dari kedua musim tersebut
agar tidak terkendala dalam pengambilan sampel

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
85

2. Pengambilan data dapat dilakukan pada hari yang berbeda namun
dengan menentukan waktu pengambilan data yang sama agar penetrasi
cahaya juga sama karena hal ini berpengaruh terhadap komunitas
fitoplankton pada suatu daerah
3. Pemantauan kualitas air secara berkala khususnya pada musim
kemarau maupun penghujan oleh petugas lapangan maupun petani
karamba diperlukan untuk mengetahui kualitas perairan,

sehingga

diharapkan tingkat kesuburan perairan Waduk Gajah Mungkur tetap
seimbang.
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
92

Lampiran 3.Surat Hasil Pengujian Sampel

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
93

Lampiran 4. Daftar Klasifikasi Plankton
DAFTAR FITOPLANKTON DAN ZOOPLANKTON YANG DITEMUKAN DI PERAIRAN
WADUK GAJAH MUNGKUR WONOGIRI
1. Fitoplankton
Keterangan
Perbesaran : 400X
- Berbentuk
seperti
Klasifikasi :
baling-baling
Kingdom : Plantae
- Memiliki
toleransi
Divisi : Bacillariophyta
tinggi
terhadap
Kelas : Bacillariophyceae
salinitas tinggi
Ordo : Bacillariales
Family : Bacillariaceae
Genus : Nitzschia
Spesies:
Nitzschia
vermicularis
Keterangan
Perbesaran: 400X
- Berwarna hijau terang
Klasifikasi :
- ada yang koloni, unisel
Kingdom : Plantae
dan filamen
Divisi: Chlorophyta
- Habitat biasanya hidup
Kelas: Chlorophyceae
di air tawar, air laut,
Ordo: Volvocales
air payau tanah – tanah
Family : Goniuaceae
yang basah
Genus : Gonium
Spesies :Gonium sp.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
94

Perbesaran: 400X
Keterangan
Karakteristik:
- Berbentuk
seperti
Kingdom: Plantae
baling-baling
Divisi: Baccillariophyta
- Memiliki
toleransi
Kelas: Bacillariophyceae
tinggi
terhadap
Ordo: Bacillariasles
salinitas tinggi
Family: Bacillariaceae
Genus: Nitzschia
Spesies:
Nitzschia
lorenziana
Keterangan
Perbesaran: 400X
Klasifikasi :
- Di dalam perairan
Kingdom : Plantae
hidup melekat dan
Divisi : Pyrrophyta /
sebagian
lainnya
Dynophyta
berenang
bebas
Kelas : Dynophyceae
mengikuti arus
Ordo : Peridiniales
Genus : Gymnodinium
Species :Protoperidinium
leonis

Perbesaran : 400X
Klasifikasi:
Divisi: Chlorophyta
Kelas : Chlorophyceae
Ordo: Zygnematales
Family: Zygnemataceae
Genus: Spirogyra
Spesies: Spirogyra sp.

Keterangan
- Hidup melayang di
permukaan air
- Setiap sel memiliki 1
atau lebih kloroplas
yang memanjang
- Inti terletak ditengah
- Reproduksinya
konjungsi
dan
fragmentasi
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Keterangan
Perbesaran: 400X
- Sel
membentuk
Klasifikasi:
rangkaian
seperti
Divisi: Chrysophyta
benang
Kelas : Bacillariophyceae
- Sering
ditemukan
Ordo: Bacillariles
dengan
ujungFamily: Fragilariaceae
ujungnya
yang
Genus: Fragilaria
memipih dan 1 atau 2
Spesies:Fragilariasp.
mengembung
pada
sisi-sisinya

Perbesaran : 400X
Keterangan
Klasifikasi:
- Sel berbentuk silinder
- Katup
datar
dan
Divisi: Chrysophyta
ditutupi
dengan
duri
Kelas : Bacillariophyceae
kecil atau butiran.
Ordo: Centrales
Family: Melosiraceae
.
Genus: Melosira
Spesies:
Melosira
ambigua

Perbesaran: 400X
Keterangan
Klasifikasi :
- Ganggang ini bersifat
kering
dan
tidak
Kingdom: Plantae
berlendir
Divisi: Chlorophyta
- Tumbuh pada batu dan
Kelas: Ulvophyceae
kayu yang terendam
Ordo: Cladophorales
dan terkena cahaya
Family: Cladophoraceae
secara langsung
Genus Cladophora
- Biasanya cenderung
tinggal di satu titik
Spesies:
Cladophora
glomerata
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Perbesaran: 400X
Klasifikasi:
Divisi: Rhodophyta
Kelas: Rhodophyceae
Ordo: Bangiales
Family: Bangiaceae
Spesies: Bangia spp.

Keterangan
- Filamen
yang
bercabang
dalam
tahap-tahap
perkembangan
awal
adalah
uniseriate
kemudian
menjadi
multiseriate
- Gelap terlihat seperti
benang merah atau
ungu

Perbesaran: 400X
Klasifikasi:
Divisi: Chrysophyta
Kelas:
Fraggilariophyceae
Ordo: Fragilariales
Family: Fragilariaceae
Genus: Synedra
Spesies: Synedra flugens

Keterangan
-

-

Berbentukmemanjangs
epertijarum
Bisahidupsecaraindivi
duataupunkoloni
Spesiestertentumemili
ki 2 tandukpendekatau
duri yang menonjol
tepatdiataskatupporipori
hidup
di
air
tawarsepertidanauatau
waduk

Keterangan
Perbesaran: 400X
- Mempunyai pigmen
Kingdom: Plantae
yang terletak dalam
Divisi: Chrysophyta
kromatofora:
hijau
Kelas : Bacillariophyceae
kekuningan
sampai
Ordo: Pannales
coklat keemasan
Family: Naviculaceae
- Uniseluler
dengan
Genus: Gyrosigma
bentuk dasar bilateral
simitris.
Spesies:Gyrosigma
attenuatum
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Keterangan
Perbesaran: 400X
Klasifikasi:
- Memiliki filamen
Divisi: Chlorophyta
- tak bercabang, satu sel
Kelas: Cholorophyceae
tebal, yang tumbuh
Ordo: Zygnematales
lebih panjang melalui
Family: Zygnemataceae
Genus: Pleurodiscus
Spesies:
Pleurodiscus
borinquenae
Perbesaran: 400X
Klasifikasi:
Divisi: Chrysophyta
Kelas: Bacillariophyceae
Ordo: Pennales
Family: Stauroneidaceae
Genus: Stauroneis
Spesies: Stauroneissp.

Keterangan
- Berbentuk memanjang
seperti elips, sempit
berbentuk seperti daun
dan tidak berduri
- Memiliki kloroplas
yang karateristiknya
seperti pita

Perbesaran: 400X
Klasifikasi:
Kingdom: Plantae
Divisi: Euglenophyta
Kelas: Euglenophyceae
Ordo: Euglenales
Family: Euglenaceae
Genus: Phacus
Spesies: Phacus spp.

Keterangan:
- Memiliki dinding sel
yang keras
- Bentuk tidak dapat
berubah-ubah
- Memiliki
makanan
cadangan

Perbesaran: 400X
Klasifikasi
Divisi: Euglenophyta
Kelas: Euglenophyceae
Ordo: Euglenales
Genus : Euglena
Spesies: Euglena spp.

Keterangan:
- memiliki
flagella
sebagai alat gerak
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2. zooplankton
Perbesaran: 400X
Klasifikasi
Filum: Chaetognatha
Kelas: Sagittaoidea
Ordo: Aphragmorphora
Family : Sagittidae
Genus : Sagitta
Spesies: Sagitta minima

Keterangan
- Bentuk tubuh
Umunya seperti
panah
- Hidup bebas di
perairan

Perbesaran: 100X
Klasifikasi
Kingdom: Animalia
Filum: Arthropoda
Kelas: Maxillopoda
Ordo: Cyclopoida
Family: Cyclopidae
Genus: Cyclops
Spesies: Cyclops vicinus

Keterangan
- Tubuh bersegmen
- Terdapat sepasang
antena yang mengarah
kesamping bawah
- Ekor bercabang dua

Perbesaran: 100X
Klasifikasi
Kingdom: Animalia
Kelas: Maxillopoda
Ordo: Cyclopodia
Familli: Cyclopidae
Genus: Tropocyclops
Spesies: Tropocyclops
sp.

Keterangan
- Bentuk tubuh
bersegmen
- Memiliki sepasang
antena
- Bentuk kepala
membulat
- Terdapat ekor yang
bercabang
- Berwarna abu-abu
kecoklatan, bagian
kepala terlihat keras
dan membulat
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Perbesaran: 100X
Klasifikasi
Kingdom : Animalia
Filum: Arthropoda
Kelas: Maxillopoda
Ordo: Calanoida
Family : Diaptomididae
Genus : Leptodiaptomus
Spesies: Leptodiaptomus
sp.

Keterangan
- Memiliki tanduk yang
melengkung
- Jenis kelamin dapat
dibedakan dengan
sayap urosom dua
segmen

Perbesaran: 400X
Klasifikasi
Kelas: Maxillopoda
Ordo: Calanoida
Family: Dirivultidae
Genus: Nauplius
Spesies: Nauplius sp.

Keterangan
- Tubuh bulat lonjong
- Terdapat tiga pasang
kaki dengan setiap
ujung-ujung kaki
- bagian posterior
terdapat bulu-bulu yang
meruncing
- naupulis merupakan
larva tingkat pertama.
Naupulis memiliki tiga
pasang umbai-umbai.
Hewan ini
mendapatkan makanan
dengan memanfaatkan
gerakan kaki renang
dan umbai-umbai
mulut yang
menghasilkan pusaran
air dan arus yang
membawa partikelpartikel makanannya
kesaringan maksila
yang selanjutnya akan
di teruskan ke mulut
untuk ditelan
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Perbesaran: 400X
Klasifikasi
Kingdom: Animalia
Filum : Nematoda
Kelas: Adenophorea
Ordo: Araeolaimida
Famili: Rabdolaceae
Genus: Rabdolaimus
Spesies :Rabdolaimus sp.

Keterangan
- memiliki bentuk
tubuh yang salah
satunya meruncing

Perbesaran: 100X
Klasifikasi
Kelas: Crustacean
Ordo:Amphiopoda
Family : Hyperiaceae
Genus: Hyperia
Spesies: Hyperia spp.

Keterangan
- ekor ramus dengan tiga
setae
- ramus ekor dari kedua
jenis kelamin dengan
seta luar ramping yang
sekitar sama panjang
dengan ramus

Perbesaran: 400X
Klasifikasi
Kelas: Sesonidea
Ordo: Ploima
Family: Barchioneidae
Genus: Kellicotia
Spesies: Kellicottia
longispina

Keterangan
- tubuhnya memanjang
dengan duri di anterior
dan posterior

Perbesaran: 100X
Klasifikasi
Kingdom: Animalia
Filum : Trochelminthes
Kelas: Monogonota
Ordo: Ploima
Famili: Lecanidae
Genus: Lecane
Spesies: Leacane luna

Keterangan
- mampu melakukan
reproduksi seksual dan
aseksual secara
bersamaan
- tubuh terdiri dari
kepala, badan dan kaki
memiliki silia di bagain
kepala yang disebut
corona
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Perbesaran: 100X
Klasifikasi
Kingdom : Animalia
Filum : Arthropoda
Kelas : Maxillopoda
Ordo : Calanoida
Family :Diaptomidae
Genus : Skistodiaptomus
Spesies :Skistodiaptomus
pygmaeus

Keterangan
- sering ditemukan di
danau dan kolam
- pada betina memiliki
tiga segmen urosom

Perbesaran: 100X
Klasifikasi
Filum: Cryptophyta
Kelas :Cryptophyceae
Ordor :Pyrenomonadales
Famili :Pyrenomonadace
ae
Genus :Rhodomonas
Spesies: Rhodomonas sp.

Keterangan
- Berwarna kecoklatan
- Memiliki flagella
sebagai alat bantu
gerak
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Lampiran 5. Perhitungan Data
Perhitungan Data Fitoplankton dan Zooplankton
1. Fitoplankton
Tabel 1. Jumlah Fitoplankton yang Ditemukan dalam 1ml Pengamatan
No
Ordo
Spesies
Lokasi
In flow

Tengah

Out flow

waduk
1

Bacillariales

Nitzschia vermicularis

8

4

3

Nitzschia lorenziana

7

12

6

Fragilaria sp.

2

3

1

2

Volvocales

Gonium sp.

0

4

2

3

Peridiniales

Protoperidinium leonis

0

0

2

4

Zygnemateles

Spirogyra sp.

3

0

0

Pleurodiscus boringuenae

0

3

0

5

Centrales

Melosira ambigua

4

4

3

6

Cladophorales

Cladophora glomerata

1

1

3

7

Bangiales

Bangia spp.

4

0

2

8

Fraggilariales

Synedra flugens

0

0

5

9

Pannales

Gyrosigma attenuatum

3

5

0

Stauroneissp.

4

3

2

Phacus spp.

0

2

0

Euglena spp.

1

0

0

10

Euglenales

Tabel 2. Perhitungan Indeks Kelimpahan, Densitas dan Nilai Relatif Fitoplankton di in
flow (DAS Kedaung)
No
Ordo
Spesies
n
N
d
DI (%)
1

Bacillariales

Nitzschia vermicularis

8

16

0.16

53.3

Nitzschia lorenziana

7

14

0.14

46.6
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Fragilaria sp.

2

4

0.004

13.3

2

Volvocales

Gonium sp.

0

0

0

0

3

Peridiniales

Protoperidinium leonis

0

0

0

0

4

Zygnemateles

Spirogyra sp.

3

6

0.006

20

Pleurodiscus boringuenae

0

0

0

0

5

Centrales

Melosira ambigua

4

8

0.008

26.6

6

Cladophorales

Cladophora glomerata

1

2

0.002

6.6

7

Bangiales

Bangia spp.

4

4

0.008

26.6

8

Fraggilariales

Synedra flugens

0

0

0

0

9

Pannales

Gyrosigma attenuatum

3

6

0.006

20

Stauroneissp.

4

8

0.008

26.6

Phacus spp.

0

0

0

0

Euglena spp.

1

2

0.002

6.6

10

Euglenales

Tabel 3.Perhitungan Indeks Kelimpahan, Densitas dan Nilai Relatif Fitoplankton di
Tengah Waduk
No
Ordo
Spesies
n
N
d
DI (%)
1

Bacillariales

Nitzschia vermicularis

4

8

0.008

26.6

Nitzschia lorenziana

12

24

0.024

80

Fragilaria sp.

3

6

0.006

20

2

Volvocales

Gonium sp.

4

8

0.008

26.6

3

Peridiniales

Protoperidinium leonis

0

0

0

0

4

Zygnemateles

Spirogyra sp.

0

0

0

0

Pleurodiscus boringuenae

3

6

0.006

20

5

Centrales

Melosira ambigua

4

8

0.008

26.6

6

Cladophorales

Cladophora glomerata

1

2

0.002

6.6

7

Bangiales

Bangia spp.

0

0

0

0

8

Fraggilariales

Synedra flugens

0

0

0

0

9

Pannales

Gyrosigma attenuatum

5

10

0.02

33.3

Stauroneissp.

3

6

0.006

20
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10

Euglenales

Phacus spp.

0

0

0

13.3

Euglena spp.

0

0

0

0

Tabel 4. Perhitungan Indeks Kelimpahan, Densitas dan Nilai Relatif Fitoplankton di out
flow (Turbin PLTA)
No
Ordo
Spesies
n
N
d
DI(%)
1

Bacillariales

Nitzschia vermicularis

3

6

0.006

20

Nitzschia lorenziana

6

12

0.12

40

Fragilaria sp.

1

2

0.002

6.6

2

Volvocales

Gonium sp.

2

4

0.004

13.3

3

Peridiniales

Protoperidinium leonis

2

4

0.004

13.3

4

Zygnemateles

Spirogyra sp.

0

0

0

0

Pleurodiscus boringuenae

0

0

0

0

5

Centrales

Melosira ambigua

3

6

0.006

20

6

Cladophorales

Cladophora glomerata

3

6

0.006

20

7

Bangiales

Bangia spp.

2

4

0.004

13.3

8

Fraggilariales

Synedra flugens

5

10

0.02

33.3

9

Pannales

Gyrosigma attenuatum

0

0

0

0

Stauroneissp.

2

4

0.004

13.3

Phacus spp.

0

0

0

0

Euglena spp.

0

0

0

0

10

Euglenales



Perhitungan indeks kelimpahan fitoplankton menggunakan rumus seperti di bawah ini:
(

)(

)

Keterangan :
N

= jumlah sel per liter (ind/L)

n

= jumlah sel yang diamati

Vr

= volume air tersaring (100 ml)

Vo

= volume air yang diamati (pada Sedgwick rafter) (1ml)
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Vs


= volume air yang disaring (50 L)

Perhitungan densitas fitoplankton menggunakan rumus di bawah ini:

Keterangan :



d

= densitas (kerapataan) fitoplankton

a

= cacah individu fitoplankton 1 ml sampel

V

= volume konsentrasi fitoplankton dalam flakon (100 ml)

Vs

= volume sampel air yang dicuplik (50 liter)

Perhitungan kelimpahan relatif fitoplankton menggunakan rumus di bawah ini:

Keterangan : Di
Pi

= indeks kelimpahan relatif
=perbandingan jumlah individu jenis I dengan total fitoplankton
(15 individu)

Tabel 5. Perhitungan Indeks Kesamaan Jenis/ indeks similaritas Fitoplankton
No
Ordo
Spesies
Lokasi

1

Bacillariales

In flow

Tengah

Out flow

(IF)

waduk (T)

(OF)

Nitzschia vermicularis

8

4

3

Nitzschia lorenziana

7

12

6

Fragilaria sp.

2

3

1

2

Volvocales

Gonium sp.

0

4

2

3

Peridiniales

Protoperidinium leonis

0

0

2

4

Zygnemateles

Spirogyra sp.

3

0

0

Pleurodiscus boringuenae

0

3

0

5

Centrales

Melosira ambigua

4

4

3

6

Cladophorales

Cladophora glomerata

1

1

3
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7

Bangiales

Bangia spp

4

0

2

8

Fraggilariales

Synedra flugens

0

0

5

9

Pannales

Gyrosigma attenuatum

3

5

0

Stauroneissp.

4

3

2

Phacus spp

0

2

0

Euglena spp

1

0

0

10

Euglenales

IN FLOW

TENGAH WADUK

(IF)

OUT FLOW

(T)

Keterangan :
IS = Indeks kesamaan Sorensen (similarity index)
a

= jumlah jenis yang hanya ditemukan pada sampel A

b

= jumlah jenis yang hanya ditemukan pada sampel B

c

= jumlah jenis yang sama-sama ditemukan pada kedua sampel

kriteria indeks kesamaan sebagai berikut:
0 < IS ≤ 25%

= Sangat rendah

25% < IS ≤ 50% = Rendah
50% < IS ≤ 75% = Tinggi
75% < IS ≤ 100% = Sangat tinggi




Indeks kesamaam jenis untuk IFT dengan keterangan:
a = Ʃ spesies yang hanya ada di IF
b = Ʃ spesies yang hanya ada di T
c = Ʃ spesies yang sama-sama ditemukan pada kedua sampel
Indeks kesamaam jenis untuk TOF dengan keterangan:

(OF)
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a = Ʃ spesies yang hanya ada di T
b = Ʃ spesies yang hanya ada di OF
c = Ʃ spesies yang sama-sama ditemukan pada kedua sampel
Indeks kesamaam jenis untuk IFOF dengan keterangan:
a = Ʃ spesies yang hanya ada di IF
b = Ʃ spesies yang hanya ada di OF
c = Ʃ spesies yang sama-sama ditemukan pada kedua sampel



Perhitungan kesamaam jenis untuk IFT



Perhitungan kesamaam jenis untuk TOF



Perhitungan kesamaam jenis untuk IFOF
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Dari hasil perhitungan indeks kesamaan jenis fitoplankton diketahui bahwa untuk IFT
memiliki kriteria tinggi, yaitu 50% < IS ≤ 75% sementara untuk TOF dan IFOF semuanya
memiliki kriteria sangat tinggi yaitu 75% < IS ≤ 100%
Tabel 6. Perhitungan indeks keanekaragaman (Diversity Index/H’) fitoplankton di in flow
No
Ordo
Spesies
n
N
Pi
ln pi
pi ln pi
1

Bacillariales

Nitzschia vermicularis

8

37

0.216216

-1.53148

-0.33113

Nitzschia lorenziana

7

37

0.189189

-1.66501

-0.315

Fragilaria sp.

2

37

0.054054

-2.91777

-0.15772

2

Zygnemateles

Spirogyra sp.

3

37

0.081081

-2.51231

-0.2037

3

Centrales

Melosira ambigua

4

37

0.108108

-2.22462

-0.2405

4

Cladophorales

Cladophora glomerata

1

37

0.027027

-3.61092

-0.09759

5

Bangiales

Bangia sp.

4

37

0.108108

-2.22462

-0.2405

6

Pannales

Gyrosigma attenuatum

3

37

0.081081

-2.51231

-0.2037

Stauroneissp.

4

37

0.108108

-2.22462

-0.2405

Euglena spp.

1

37

0.027027

-3.61092

-0.09759

7

Euglenales

S (jumlah spesies fitoplankton) = 10
N (total individu fitoplankton) = 37
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∑

Ʃ pi ln pi = -2.12793
H = - (-0.33113+ -0.315+ -0.15772+-0.2037+ -0.2405+ - 0.09759+ -0.2405+ - 0.2037+ 0.2405-0.09759 ) = 2.127934

= 0.92415
Tabel 7. Perhitungan indeks keanekaragaman (Diversity Index/H’) fitoplankton di tengah
waduk
No
Ordo
Spesies
n N
Pi
ln pi
pi ln pi
1

2
3

Bacillariales

Nitzschia vermicularis

4

41 0.097561

-2.32728

-0.22705

Nitzschia lorenziana

12 41 0.292683

-1.22867

-0.35961

Fragilaria sp.

3

41 0.073171

-2.61496

-0.19134

Volvocales

Gonium sp.

4

41 0.097561

-2.32728

-0.22705

Centrales

Pleurodiscus

3

41
0.073171

-2.61496

-0.19134

boringuenae
Melosira ambigua

4

41 0.097561

-2.32728

-0.22705

4

Cladophorales

Cladophora glomerata

1

41

0.02439

-3.71357

-0.09057

5

Pannales

Gyrosigma attenuatum

5

41 0.121951

-2.10413

-0.2566

Synedra flugens

3

41 0.073171

-2.61496

-0.19134

Pachus spp.

2

41

-3.02042

-0.14734

6

Euglenales

0.04878
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S (jumlah spesies fitoplankton) = 10
N (total individu fitoplankton) = 41

∑

Ʃ pi ln pi = -2.10929
H = - (-0.22705+ -0.35961+ -0.19134+ -0.22705+ -0.19134+ - 0.22705+ -0.09057+ -0.2566+ 0.19134+ -0.14374) = 2.109294

= 0.916055
Tabel 8. Perhitungan indeks keanekaragaman (Diversity Index/H’) fitoplankton di out flow
(Turbin PLTA)
No
Ordo
Spesies
n N
Pi
ln pi
pi ln pi
1

Bacillariales

Nitzschia

3

29

vermicularis
Nitzschia

6

1

Volvocales

Gonium sp.

2

-0.23469

0.206897

-1.57554

-0.32597

0.034483

-3.3673

-0.11611

0.068966

-2.67415

-0.18442

29

capucina
2

-2.26868

29

lorenziana
Fragilaria

0.103448

29
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3

Peridiniales

Protoperidinium

2

29

leonis
4

Centrales

Melosira ambigua

5

Cladophorales Cladophora

3

29

3

29

glomerata

0.068966

-2.67415

-0.18442

0.103448

-2.26868

-0.23469

0.103448

-2.26868

-0.23469

6

Bangiales

Bangia spp.

2

29

0.068966

-2.67415

-0.18442

7

Fraggilariales

Synedra flugens

5

29

0.172414

-1.75786

-0.30308

8

Pannales

Stauroneissp.

2

29

0.068966

-2.67415

-0.18442

S (jumlah spesies fitoplankton) = 10
N (total individu fitoplankton) = 29

∑

Ʃ pi ln pi = - 2.18694
H = - (- 0.23469+ -0.32597+ -0.11611+ -0.18442+ -0.18442+ - 0.23469+ -0.23469+ 0.18442+ -0.30308+ -0.28442) = 2.186936

= 0.949774
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2. Zooplankon
Tabel 9. Jumlah Zooplankton yang Ditemukan dalam 1 ml Pengamatan
No
Ordo
Spesies
Lokasi
In flow

Tengah waduk

Out flow

1

Aphragnorphora

Sagitta minia

4

3

1

2

Cyclopoida

Cylops vicinus

0

2

0

3

Calanoida

Tropocyclops sp.

1

1

0

Leptodiatomus sp.

0

2

1

Nauplius sp.

1

0

0

Skistodiaptomus pygmacus

0

1

0

Kellicotta longispina

1

2

1

Leacane luna

0

0

1

4

Plomia

5

Araeolaimida

Rabdolaimus sp.

2

2

2

6

Amphiopoda

Hyperia spp.

1

2

1

7

Pyrenomonadales Rhodomonas sp.

1

0

1

Tabel 10. Perhitungan Indeks Kelimpahan, Densitas dan Nilai Relatif Zooplnkton di In
Flow (DAS Kedaung)
No
Ordo
Spesies
n
N
d
DI(%)
1

Aphragnorphora

Sagitta minia

4

8

0.008

36.36

2

Cyclopoida

Cylops vicinus

0

0

0

0

3

Calanoida

Tropocyclops sp.

1

2

0.002

9.09

Leptodiatomus sp.

0

0

0

0

Nauplius sp.

1

2

0.002

9.09

Skistodiaptomus pygmacus

0

0

0

0

Kellicotta longispina

1

2

0.002

9.09

Leacane luna

0

0

0

0

Araeolaimida

Rabdolaimus sp.

2

4

0.004

18.18

6

Amphiopoda

Hyperia spp.

1

2

0.002

9.09

7

Pyrenomonadales

Rhodomonas sp.

1

2

0.002

9.09

4

Plomia

5
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Tabel 11.Perhitungan Indeks Kelimpahan, Densitas dan Nilai Relatif Zooplankton di
Tengah Waduk
No
Ordo
Spesies
n
N
d
DI (%)
1

Aphragnorphora

Sagitta minia

3

6

0.006

27.27

2

Cyclopoida

Cylops vicinus

2

4

0.004

18.18

3

Calanoida

Tropocyclops sp.

1

2

0.002

9.09

Leptodiatomus sp.

2

4

0.004

18.18

Nauplius sp.

0

0

0

0

Skistodiaptomus

1

2

0.002

9.09

Kellicotta longispina

2

4

0.004

18.18

Leacane luna

0

0

0

0

Araeolaimida

Rabdolaimus sp.

2

4

0.004

18.18

6

Amphiopoda

Hyperia spp.

2

4

0.004

18.18

7

Pyrenomonadales

Rhodomonas sp.

0

0

0

0

pygmacus
4

Plomia

5

Tabel 12. Perhitungan Indeks Kelimpahan, Densitas dan Nilai Relatif Zooplankton di
Out Flow (Turbin PLTA)
No Ordo
Spesies
n
N
d
DI (%)
1

Aphragnorphora

Sagitta minia

1

2

0.002

9.09

2

Cyclopoida

Cylops vicinus

0

0

0

0

3

Calanoida

Tropocyclops sp.

0

0

0

0

Leptodiatomus sp.

1

2

0.002

9.09

Nauplius sp.

0

0

0

0

Skistodiaptomus

0

0

0

0

Kellicotta longispina

1

2

0.002

9.09

Leacane luna

1

2

0.002

9.09

Araeolaimida

Rabdolaimus sp.

2

4

0.004

18.18

Amphiopoda

Hyperia spp.

1

2

0.002

9.09

pygmacus
4

Plomia

5
6
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7

Pyrenomonadales


Rhodomonas sp.

1

2

0.002

9.09

Perhitungan indeks kelimpahan zooplankton menggunakan rumus seperti di bawah ini:
(

)(

)

Keterangan :



N

= jumlah sel per liter (ind/L)

n

= jumlah sel yang diamati

Vr

= volume air tersaring (100 ml)

Vo

= volume air yang diamati (pada Sedgwick rafter) (1ml)

Vs

= volume air yang disaring (50 L)

Perhitungan densitas zooplankton menggunakan rumus di bawah ini:

Keterangan :



d

= densitas (kerapataan) zooplankton

a

= cacah individu zooplankton 1 ml sampel

V

= volume konsentrasi zooplankton dalam flakon (100 ml)

Vs

= volume sampel air yang dicuplik (50 liter)

Perhitungan kelimpahan relatif zooplankton menggunakan rumus di bawah ini:

Keterangan : Di
Pi

= indeks kelimpahan relatif
=perbandingan jumlah individu jenis I dengan total zooplankton
(11 individu)
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Tabel 13. Perhitungan Indeks Kesamaan Jenis/ indeks similaritas Zooplankton
No
Ordo
Spesies
Lokasi
In flow

Tengah

Out

(IF)

waduk (T)

flow
(OF)

1

Aphragnorphora

Sagitta minia

4

3

1

2

Cyclopoida

Cylops vicinus

0

2

0

3

Calanoida

Tropocyclops sp.

1

1

0

Leptodiatomus sp.

0

2

1

Nauplius sp.

1

0

0

Skistodiaptomus pygmacus

0

1

0

Kellicotta longispina

1

2

1

Leacane luna

0

0

1

4

Plomia

5

Araeolaimida

Rabdolaimus sp.

2

2

2

6

Amphiopoda

Hyperia spp.

1

2

1

7

Pyrenomonadales Rhodomonas sp.

1

0

1

IN FLOW
(IF)

TENGAH WADUK
(T)

Keterangan :
IS = Indeks kesamaan Sorensen (similarity index)
a

= jumlah jenis yang hanya ditemukan pada sampel A

b

= jumlah jenis yang hanya ditemukan pada sampel B

OUT FLOW
(OF)
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c

= jumlah jenis yang sama-sama ditemukan pada kedua sampel

kriteria indeks kesamaan sebagai berikut:
0 < IS ≤ 25%

= Sangat rendah

25% < IS ≤ 50% = Rendah
50% < IS ≤ 75% = Tinggi
75% < IS ≤ 100% = Sangat tinggi






Indeks kesamaam jenis untuk IFT dengan keterangan:
a = Ʃ spesies yang hanya ada di IF
b = Ʃ spesies yang hanya ada di T
c = Ʃ spesies yang sama-sama ditemukan pada kedua sampel
Indeks kesamaam jenis untuk TOF dengan keterangan:
a = Ʃ spesies yang hanya ada di T
b = Ʃ spesies yang hanya ada di OF
c = Ʃ spesies yang sama-sama ditemukan pada kedua sampel
Indeks kesamaam jenis untuk IFOF dengan keterangan:
a = Ʃ spesies yang hanya ada di IF
b = Ʃ spesies yang hanya ada di OF
c = Ʃ spesies yang sama-sama ditemukan pada kedua sampel



Perhitungan kesamaam jenis untuk IFT



Perhitungan kesamaam jenis untuk TOF
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Perhitungan kesamaam jenis untuk IFOF

Dari hasil perhitungan indeks kesamaan jenis zooplankton diketahui bahwa untuk IFT, TOF
dan IFOF semuanya memiliki kriteria sangat tinggi yaitu 75% < IS ≤ 100%

Tabel 14. Perhitungan Indeks Keanekaragaman (Diversity Index/H’) Zooplankton di In Flow
No
Ordo
Spesies
n N
Pi
ln pi
pi ln pi
1

Aphragnorphora

Sagitta minia

4

11

0.363636

-1.0116

-0.36586

2

Calanoida

Tropocyclops sp.

1

11

0.090909

-2.3979

-0.20206

Nauplius sp.

1

11

0.090909

-2.3979

-0.20206

3

Plomia

Kellicotta longispina

1

11

0.090909

-2.3979

-0.20206

4

Araeolaimida

Rabdolaimus sp.

2

11

0.181818

-1.70475

-0.29321

5

Amphiopoda

Hyperia spp.

1

11

0.090909

-2.3979

-0.20206

6

Pyrenomonadales Rhodomonas sp.

1

11

0.090909

-2.3979

-0.20206
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S (jumlah spesies zooplankton) = 7
N (total individu zooplankton) = 11

∑

Ʃ pi ln pi = -1.76776
H = - (-0.36586+ -0.20206+ -0.20206+ -0.20206+ -0.20206+ -0.20206+ -0.29321+-0.20206+0.20206) = 1.767771

= 0.90845
Tabel 15. Perhitungan Indeks Keanekaragaman (Diversity Index/H’) Zooplankton di Tengah
Waduk
No Ordo
Spesies
n N
Pi
ln pi
pi ln pi
1

Aphragnorphora

Sagitta minia

3 15

0.2

-1.60944

-0.32189

2

Cyclopoida

Cylops vicinus

2 15

0.133333

-2.0149

-0.26865

3

Calanoida

Tropocyclops sp.

1 15

0.066667

-2.70805

-0.18054

Leptodiatomus sp.

2 15

0.133333

-2.0149

-0.26865

Skistodiaptomus

1 15
0.066667

-2.70805

-0.18054

pygmacus
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4

Plomia

Kellicotta longispina

2 15

0.133333

-2.0149

-0.26865

5

Amphiopoda

Hyperia spp.

2 15

0.133333

-2.0149

-0.26865

6

Araeolaimida

Rabdolaimus sp.

2 15

0.133333

-2.0149

-0.26865

S (jumlah spesies zooplankton) = 8
N (total individu zooplankton) = 15

∑

Ʃ pi ln pi = -2.02623
H = - (-0.32189+ -0.26865+ -0.18054+ -0.26865+ -0.26865+ -0.18054 + - 0.26865+ -0.26865)
= 2.02623

= 0.97441
Tabel 16. Perhitungan Indeks Keanekaragaman (Diversity Index/H’) Zooplankton di Out Flow
(Turbin PLTA)
No
Ordo
Spesies
n N
pi
ln pi
pi ln pi
1

Aphragnorphora

Sagitta minia

1

8

0.125

-2.07944

-0.25993

2

Calanoida

Leptodiatomus sp.

1

8

0.125

-2.07944

-0.25993
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3

Plomia

Kellicotta longispina

1

8

0.125

-2.07944

-0.25993

Leacane luna

1

8

0.125

-2.07944

-0.25993

4

Araeolaimida

Rabdolaimus sp.

2

8

0.25

-1.38629

-0.34657

5

Amphiopoda

Hyperia spp.

1

8

0.125

-2.07944

-0.25993

6

Pyrenomonadales

Rhodomonas sp.

1

8

0.125

-2.07944

-0.25993

S (jumlah spesies zooplankton) = 7
N (total individu zooplankton) = 8

∑

Ʃ pi ln pi = -1.90615
H = - (-0.25993+-0.25993+ -0.25993+-0.25993+-0.34657+-0.25993+-0.25993) = 1.906155

= 0.97957
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Lampiran 6. Silabus
SILABUS PEMINATAN DAN ILMU-ILMU ALAM
MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA
SatuanPendidikan

: SMA

Kelas

:X

Mata Pelajaran

: Biologi

Semester

: II

Kompetensi Inti
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan factual, konseptual, procedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusian, kebangsaan, kenegaraan dan
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecah masalah
KI 4 : Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan
KOMPETENSI
DASAR

MATERI
POKOK

3.10 Menganalisis 
komponenkomponen


KEGIATAN PELAJARAN

PENILAIAN

WAKTU MEDIA,
ALAT,
BAHAN

BAB 9 EKOLOGI
3
Mengamati
Observasi
Komponen
 Siswa mengamati video  Sikap
ilmiah minggu
ekosistem
pembelajaran
siswa
ketika (6 JP)
Interaksi antar
mengamati,
 Siswa
mengamati

 Buku paket
Biologi
SMA
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ekosistem dan
interaksi antar
komponen
tersebut
4.10
menyajikankarya
yang
menunjukkan
interaksi
antar
komponen
ekosistem (jaringjaring makanan,
siklus
biogeokimia)



komponen
ekosistem
Aliran energi

gambar aliran energi
presentasi,
diskusi kelompok
Siswa mengamati tata
dan praktikum
cara menggunakan alat
Portofolio
dan bahan praktikum
 Laporan tertulis
Menanya
mengenai
 Siswa
mampu
praktikum
merumuskan pertanyaan
pengamatan
mengenai
interaksi
fitoplankton dan
antara plankton dengan
zooplankton
lingkungan sekitarnya
Tes
dan alran energi
Mengumpulkan informasi  Tertulis mengenai
pemahaman siswa
 Secara
berkelompok
terhadap ekologi
siswa
mampu
mengumpulkan
informasi
menganai
observasi pengamatan
dan
melakukan
praktikum pengamatan
plankton sesuai prosedur
dalam LKS
Mengasosiasi
 Siswa
berdiskusi
mengenai
hasil
observasi di lingkungan
sekitar sekolah dan
menentukan
keanekaragaman tingkat
jenis pada fitoplankton
dan zooplankton
Mengomunikasikan
 Presentasi hasil diskusi












kelas X
LKS
Internet
Video
Gambar
Mikroskop
Kaca benda
Kaca
penutup
Pipet tetes
Sampel air
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observasi
ekosistem
energi

komponen
dan aliran

Yogyakarta,
Mengetahui,

Kepala Sekolah

Guru Mata Pelajaran
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Lampiran 7.Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: X/II

Alokasi Waktu

:6 X 45 menit (3 kali pertemuan)

A. Kompetensi Inti
5. Memahami,

menerapkan,

menganalisis

pengetahuan

faktual,

konseptual,

procedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusian, kebangsaan,
kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta
menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk memecah masalah
6. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian
Kompetensi Dasar

Indikator Pencapaian

3.10 Menganalisis komponen-komponen 3.10.1 Siswa
ekosistem dan interaksi antarkomponen
tersebut

mampu

menjelaskan

komponen-komponen ekosistem
3.10.2 Siswa

mampu

interaksi
ekosistem

antar

menjelaskan
komponen
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3.10.3 Siswa

mampu

menyebutkan

jenis-jenis

plankton

salah

komponen

satu

sebagai
biotik

perairan
3.10.4 Siswa mampu mendiskripsikan
interaksi

plankton

dengan

lingkungan sekitarnya
3.10.5 Siswa mampu mendeskripsikan
rantai makanan dan jaring-jaring
makanan yang merupakan aliran
energi pada susatu ekosistem
4.10

Menyajikan

karya

yang 4.10.1 Siswa mampu menganalisis ciri-

menunjukkan interaksi antar komponen

ciri

ekosistem (jaring-jaring makanan, siklus

zooplankton

biogeokimia)

4.10.2 Siswa

fitoplankton

dan

mampumenyajikan

laporan tertulis terkait dengan
praktikum pengamatan plankton

C. Tujuan Pembelajaran
3.10.1.1

Setelah melakukan observasi di lingkungan sekolah siswa mampu
menjelaskan komponen-komponen ekosistem

3.10.2.1

Setelah menyaksikan video pembelajaran dan diskusi kelompok siswa
mampu menjelaskan interasksi antar komponen ekosistem

3.10.3.1

Setelah melakukan identifikasi plankton siswa mampu menyebutkan jenisjenis plankton sebagai salah satu komponen biotik di perairan

3.10.4.1

Setelah membaca literatur siswa mampu mendiskripsikan interaksi plankton
dengan lingkungan sekitarnya

3.10.5.1

Setelah membaca literatur dan pengamatan langsung siswa mampu
mendeskripsikan rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang
merupakan aliran energi pada susatu ekosistem dengan benar
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4.10.1.1

Setelah berdiskusi kelompok siswa mampu mempresetasikan mengenai
interaksi plankton dengan lingkungan sekitarnya

4.10.2.1

Setelah melakukan praktikum pengamatan siswa mampu menganalisis ciriciri fitoplankton dan zooplankton dengan benar

4.10.3.1

Setelah melakukan praktikum pengamatan plankton siswa mampu membuat
laporan tertulis dengan benar

D. Materi Ajar
1. Komponen ekosistem
-

Komponen abiotik

-

Komponen biotik

2. Interaksi antar komponen ekosistem
-

Interaksi antara komponen biotik dengan komponen biotik

-

Interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik

3. Aliran energi

E. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran
Pendekatan

: Scientific

Model pembelajaran

: Cooperative learning

Metode pembelajaran

:Diskusi interaktif, presentasi, pengamatan, praktikum

dan ceramah singkat

F. Langkah-Langkah Pembelajaran
Pertemuan ke-1 (2 JP)
Tahap

Deskripsi kegiatan

pembelajaran
Pembukaan

Alokasi
waktu



Guru mengucapkan salam dan mengajak siswa 15 menit
berdoa sesuai dengan agama dan keyakian
masing-masing.
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Guru memantau kesiapan siswa (presensi, buku
pelajaran, pakaian seragam, kebersihan papan
tulis,dll).

Apersepsi



Guru menampilkan gambar macam-macam
ekosistem dan mengajukan pertanyaan kepada
siswa ” kemukakanlah komponen ekosistem apa
saja yang ada pada gambar ekosistem tersebut”

Motivasi



Guru mengajukan pertanyaan kepada seluruh
siswa

agar

membangkitan
pelajaran

memiliki
rasa

yang

motivasi

ingin

akan

dan

tahu

mengenai

dipejari:

”selama

perjalanan menuju sekolah ekosistem apa saja
yang dapat kalian amati?”
Orientasi



Guru menyampaikan tema materi dan tujuan
pembelajaran



Guru menyampaikan

rencana pembelajaran

yang akan dilakukan


Guru menuliskan pokok bahasan yang akan
dipelajari di papan tulis



Guru meminta siswa membentuk kelompok
(terdiri dari 3-4 orang)

Inti

65

Mengamati


Guru

menampilkan

video

pembelajaran

mengenai interaksi antar komponen ekosistem
Menanya


Guru menuntun siswa untuk merumuskan
pertanyaan



Guru memberikan tanggapan terhadap jawaban
siswa
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Mengumpulkan informasi


Guru membagikan LKS kepada masing-masing
kelompok

dan

menjelaskan

tahapan

mengerjakan LKS


Setiap

kelompok

melakukan

observasi

di

lingkungan sekolah (misal: kebun, kolam dan
halaman sekolah)
Mengasosiasi


Secara berkelompok siswa berdiskusi mengenai
berbagai komponen ekosistem yang ditemukan
dan interaksi antar komponen ekosistem sesuai
prosedur di LKS
Mengkomunikasikan



Salah satu kelompok mempresentasikan hasil
diskusi di depan kelas



Guru memberikan klarifikasi jika ada konsep
yang disampaikan siswa kurang tepat dan
memberikan

penguatan

terhadap

presentasi

siswa yang telah sesuai.


Guru memberikan penguatan materi dengan
menayangkan video pembelajaran mengenai
berbagai

tingkat

keanekaragaman

hayati

Indonesia dan tipe ekosistem di Indonesia agar
siswa lebih memahami
Penutup



Guru memberikan kesempatan kepada siswa 10
untuk bertanya terkait materi yang belum
dipahami

Rangkuman



Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan apa
yang telah yang dipelajari tentang macam
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komponen ekosistem dan interaksinya


Evaluasi

Mengajukan pertanyaan secara lisan bagaimana
interaksi antar komponen ekosistem terjadi



Refleksi

Siswa diminta mengungkapakan manfaat dan
perasaan yang diperoleh setelah mengikuti
pelajaran



Tindak lanjut

Siswa diminta mempelajari kembali materi yg
telah dibahas hari ini dan memberikan tugas
mandiri untuk dikumpul minggu depan interaksi
apa saja

yang dapat

siswa temukan di

lingkungan sekitar rumah.


Guru menutup pelajaran dan mengucap salam

Pertemuan ke-2 (2JP)
Tahap

Deskripsi kegiatan

pembelajaran
Pembukaan

waktu


Guru mengucapkan salam dan mengajak siswa 15 menit
berdoa sesuai dengan agama dan keyakian
masing-masing.



Guru memantau kesiapan siswa (presensi, pakaian
seragam, kebersihan papan tulis dan tugas minggu
lalu ).

Apersepsi



Guru mengajukan pertanyaan kepada seluruh
siswa ”perbedaan apa yang kalian ketahui
tentang produsen, konsumen dan dekomposer?”

Motivasi

Alokasi



Kemudian guru menayangkan gambar makhluk
hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen
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dan dekomposer.


Guru memberi tanggapan dari jawaban siswa dan
dari sini siswa memiliki motivasi dan rasa ingin
tahu adakah hubungan yang terjadi dan bagaimana
terjadinya.

Orientasi



Guru menyampaikan tujuan pembelajaran



Guru meminta siswa duduk dalam kelompok
praktikum yang telah dibagi sebelumnya (terdiri
dari 3-4 orang)

Inti

65

Mengamati


Guru menunjukkan gambar mengenai aliran
energi secara sederhana
Menanya



Guru

menuntun

siswa

untuk

merumuskan

pertanyaan dari gambar yang ditayangkan


Guru memberikan tanggapan terhadap jawaban
siswa
Mengumpulkan informasi



Guru membagikan LKS kepada masing-masing
kelompok dan menjelaskan tahapan mengerjakan
LKS



Setiap kelompok berdiskusi dan mengumpulkan
informasi dari buku cetak biologi untuk menjawab
pertanyaan pada LKS
Mengasosiasi



Setiap kelompok berdiskusi dan menjawab dari
setiap pertanyaan sesuai prosedur di LKS yaitu
tentang aliran energi yang terjadi di perairan dan
daratan
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Mengkomunikasikan


Salah satu kelompok mempresentasikan hasil
diskusi di depan kelas



Guru memberikan klarifikasi jika ada konsep yang
disampaikan siswa kurang tepat dan memberikan
penguatan terhadap presentasi siswa yang telah
sesuai.

Penutup



Guru memberikan kesempatan kepada siswa 10
untuk

bertanya terkait

materi

yang belum

dipahami
Rangkuman



Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan apa
yang telah yang dipelajari tentang aliran energi

Evaluasi



Mengajukan pertanyaan secara lisan bagaimana
aliran energi dapat terjadi dan perbedaan rantai
makanan dengan jaring-jaring makanan

Refleksi



Siswa diminta mengungkapakan manfaat dan
perasaan

yang

diperoleh

setelah

mengikuti

pelajaran
Tindak lanjut



Siswa diminta mempelajari kembali materi yg
telah dibahas hari ini



Guru menutup pelajaran dan mengucap salam

Pertemuan ke-3 (2JP)
Tahap

Deskripsi kegiatan

pembelajaran
Pembukaan

Alokasi
waktu



Guru mengucapkan salam dan mengajak siswa 15 menit
berdoa sesuai dengan agama dan keyakian

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
132

masing-masing.


Guru memantau kesiapan siswa (presensi, pakaian
seragam,

kebersihan

papan

tulis,

peralatan

praktikum seperti mikroskop, sampel air, pipet
tetes, kaca benda dan kaca penutup).
Apersepsi



Guru

menampilkan

gambar

macam-macam

fitoplankton dan zooplankton (gambar asli)


Guru mengajukan pertanyaan kepada seluruh
siswa ”apakah kalian tahu gambar makhluk hidup
apa ini? Apakah kalian pernah melihat makhluk
hidup seperti gambar sebelumnya?

Motivasi



Kemudian guru menunjukan sebotol sampel air
yang

akan

digunakan

dalam

praktikum

pengamatan plankton. Agar memiliki motivasi
dan

membangkitan

rasa

ingin

tahu

guru

menceritakan bahwa gambar-gambar makhluk
hidup yang mereka lihat

dapat kita temukan

dalam sampel air ini. Dari rasa ingin tahu siswa
akan timbul pertanyaan, ”mengapa air yang
dibawa guru terdapat makhluk hidup seperti pada
gambar?”makhluk hidup seperti apa itu?
Orientasi



Guru memberikan tanggapan terhadap jawaban
siswa



Guru menyampaikan tujuan pembelajaran



Guru meminta siswa duduk dalam kelompok
praktikum yang telah dibagi sebelumnya (terdiri
dari 3-4 orang)

Inti



Guru

menjelaskan

prosedur

praktikum 65

pengamatan fitoplankton dan zooplankton
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Mengamati


Guru menunjukan alat dan bahan yang digunakan
dalam

praktikum

menggunakan
digunakan

sambil

alat

agar

memperagakan

dan

bahan

siswa

lebih

yang

akan

memahami

penggunaanya


Guru membagikan LKS praktikum beserta hasil
penelitian ”keanekaragaman jenis fitoplankton
dan zooplankton serta hubungannya dengan
kualitas perairan di Waduk Gajah Mungkur
Wonogiri Jawa Tengah” kepada masing-masing
kelompok

untuk

mempermudah

identifikasi

plankton
Mengumpulkan data/eksperimen


Secara berkelompok siswa mulai melakukan
praktikum

pengamatan

fitoplankton

dan

zooplankton secara hati-hati dan teliti sesuai
prosedur dalam LKS menggunakan mikroskop
Mengasosiasi


Kemudian

siswa

berdiskusi

menentukan

keanekaragaman tingkat jenis pada fitoplankton
dan zooplankton yang telah ditemukan dengan
hasil penelitian yang telah dilampirkan pada LKS


Siswa menggabungkan data dari setiap kelompok
sehingga diperoleh data kelas.



Selama

praktikum

guru

mendampingi

memonitoring kinerja kelompok
10

Penutup
Rangkuman



Guru bersama siswa merangkum materi yang
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telah dibahas dalam kegiatan praktikum


Evaluasi

Mengajukan pertanyaan secara lisan mengenai
perbedaan fitoplankton dan zooplankton



Refleksi

Siswa diminta mengungkapakan manfaat dan
perasaan

yang

diperoleh

setelah

mengikuti

pelajaran


Tindak lanjut

Guru meminta siswa untuk membuat laporan
praktikum yang dikumpulkan pada pertemuan
selanjutnya



Siswa

diminta

mengenai

mempelajari

keanekaragaman

semua
hayati

materi

Indonesia

hingga praktikum pengamatan fitoplankton dan
zooplankton karena pertemuan berikutnya akan
diadakan ulangan harian

G. Media, Alat/Bahan dan Sumber Belajar
1
2

Media

: power point

Alat dan Bahan

: laptop, viewer, speaker, LKS,

whieboard, spidol,

penghapus, mikroskop, sampel air, kaca benda, kaca
penutup, pipet tetes dan tissue
3

Sumber belajar

: Buku Biologi SMA Kelas X Kelompok Peminatan
Matematika dan Ilmu-ilmu Alam, internet (gambargambar, video pembelajaran)

H. Penilaian Hasil Belajar
Aspek yang
dinilai
Kognitif

Teknik Penilaian

Bentuk Instrumen

- LKS

Kisi-kisi soal, soal, kunci Hasil LKS dan Tes

- Tes

Tertulis jawaban, rubrik penilaian,

Waktu Penilaian
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(Pilihan

Ganda dan lembar penilaian tes.

dan Uraian)
Afektif

Lembar observasi

Rubrik penilaian, kriteria Selama proses KBM
nilai, dan lembar penilaian berlangsung,
sikap.

pada

saat diskusi kelompok
dan praktikum.

Psikomotor

Kinerja
(Praktikum

Lembar
dan psikomotor

Laporan)

penilaian Pada saat praktikum
dalam dan

pengumpulan

melaksanakan praktikum laporan.
dan

membuat

laporan,

kriteria nilai

I. Lampiran
1

Lembar Kerja Siswa (LKS)

2

Instrumen Penilaian

Yogyakarta,
Mengetahui,

Kepala Sekolah

Guru Mata Pelajaran

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
136

Lampiran 8. Lembar Kerja Siswa

LEMBAR KERJA SISWA 1

Kelas :
Anggota kelompok :

A. Judul

: Komponen Ekosistem &Interaksi Antar Ekosistem

B. Tujuan

:

-

Siswa mampu mengelompokkan komponen ekosistem dengan benar

-

Siswa mampu menjelaskan interaksi antar komponen ekosistem dengan benar

C. Alat dan Bahan: alat tulis, LKS
D. Cara Kerja
-

:

Pergilah ke suatu ekosistem di lingkungan sekolah, misalnya kebun, halaman
sekolah, kolam dsb.

-

Amatilah segala sesuatu yang ada pada ekosistem tersebut

-

Catatlah macam-macam komponen ekosistem, baik biotik maupun abiotik yang
kalian temukan. Tulislah pada tabel pengamatan

-

Amatilah interaksi yang terjadi antara komponen abiotik dengan komponen
biotik maupun anrata komponen biotik dengan komponen biotik yang terjadi
pada ekosistem tersebut

E. Tabel Pengamatan
Lokasi

Jenis
Ekosistem

Komponen
Abiotik

Komponen Biotik
Nama/
Peranan
Jenis (Produsen/Konsumen
/Pengurai)

Keterangan
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F. Pertanyaan Diskusi
1

Sebutkan komponen abiotik dan biotik yang terdapat pada ekosistem yang
kalian amati

2

Adakah komponenbiotik yang berperan sebagai produsen, konsumen dan
pengurai? Jikaada, jelaskanlah

3

Jelaskan interaksi antar komponen pada ekosistem tersebut

4

Adakah bentuk interaksi antar komponen biotik dengan komponen biotik
lainnya

(misal:

netralisme,

kompetisi,

komensalisme,

amensalisme,

parasitisme, predasi, protokooperasi dan mutualisme)? Jika ada, jelaskanlah
5

Jelaskan perbedaan berbagai ekosistem yang telah kalian amati, dari segi
komponen abiotik dan biotiknya

G. Kesimpulan
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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LEMBAR KERJA SISWA 2

Kelas

:

Anggota kelompok

:

A. Judul

: Aliran Energi

B. Tujuan

:Siswa membedakan rantai makanan dan jaring-jaring makanan dengan

benar
C. Alat/bahan

: Alat tulis, buku biologi SMA Kelas X, LKS

D. Cara kerja

:

-

Duduklah bersama kelompokmu

-

Perhatikanlah dengan teliti kartu konsep yang telah disediakan

-

Diskusikanlah bersama kelompokmu perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring
makanan

-

Buatlah rantai makanan dan jaring-jaring makanan dengan benar

-

Presentasikanlah hasil diskusi kalian di depan kelas

E. Hasil pengamatan
Jaring-jaring makanan di darat

Jaring-jaring makanan di
perairan
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Kartu konsep untuk diskusi

Ekosistem darat

Rumput

Jangkrik

Elang

Katak

Jamur

Belalang

Tikus

Sapi

Kucing

Cacing

Padi

Burung pipit

Ular

Semut

Anjing

Rusa

Kelinci

Capung
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Ekosistem perairan

Bangau

Ikan gurame

Ikan nila

Kodok

Jentik-jentik

Cacing

Kumbang

Isopoda

Amfipoda

Lintah

Detritus

Tanaman air

Bebek

Larva

Moluska

Ikan tawes

Manusia

Fitoplankton

Zooplankton

Larva Trichoptera

Ikan patin
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F. Pertanyaan diskusi
1. Jelaskan perbedaan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan!
2. Buatlah rantai makanan yang terjadi di darat dan di laut!
3. Apa yang terjadi jika jaring-jaring makanana terputus?
G. Kesimpulan
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
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LEMBAR KERJA SISWA 3

Kelas

:

Anggota kelompok

A. Judul

: Pengamatan Fitoplankton dan Zooplankton

B. Tujuan

:

:

-

Siswa dapat mengamati fitoplankton dan zooplankton secara mandiri

-

Siswa dapat mengaitkan keanekaragaman fitoplankton dan zooplankton dengan
ekosistem perairan

C. Alat/bahan

: Alat tulis, buku biologi SMA Kelas X, LKS, mikroskop, air sampel,

kaca benda, kaca penutup, pipet tetes, kamera/HP, tissue dan daftar nama fitoplankton
dan zooplankton
D. Cara kerja

:

-

Pastikanlah mikroskop sudah terhubung dengan sumber listrik

-

Tekantombol “ON” sehingga lampu dapat menyala. Terang cahaya lampu dapat diatur
dengan menggeser pengatur

-

Homogenkanlah sampel air dengan mengocoknya

-

Amatilah sampel air menggunakan pipet tetes kemudian diletakkan pada kaca benda
dan ditutup secara hati-hati agar tidak bergelembung

-

Letakkanlah preparat pada meja benda dan jepit secara hati-hati agar tidak bergeser

-

Amatilah objek dengan perbesaran lemah (4X10) hingga perbesaran kuat dengan cara
memutar sekrup kasar rmikroskop

-

Gunakanlah revolver untuk menggeser dan menemukan objek yang dicari

-

Gambarlah objek pada tabel pengamatan yang telahtersedia

-

Ulangilah pengamatan untuk menemukan spesies lainnya
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E. Tabel pengamatan
Gambar

Jenis

Klasifikasi

Keterangan

Perbesaran:

Perbesaran:

F. Pertanyaan diskusi
1. Sebutkan apa jenis plankton yang dapat teramati, gambarlah pada tabel
pengamatan
2. Apa saja peranan fitoplanktondan zooplankton dalam ekosistem perairan !
3. Bagaimana kalian menjelaskan interaksi yang terjadi antara fitoplankton dan
zooplankton maupun lingkungan sekitar?
4. Selain fitoplankton dan zooplankton organisme apa yang sering kalian jumpai di
ekosistem perairan?
5. Jelaskan pendapat kalian jika dalam ekosistem perairan mengalami ketidakstabilan
(misal: ledakan alga , tercemarnya perairan akibat limbah rumah tangga)
G. Kesimpulan
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………....……………………….

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
144

Lampiran 9. Instrument Penilaian
Instrumen Penilaian Kognitif
Kisi-kisi soal

Menciptakan
(C6)

A2,

B1

3

A3,

A4

3

Jumlah

Menerapkan
(C3)

Mengevaluasi
(C5)

Memahami
(C2)

3.10.1 Siswa mampu menjelaskan A1

Menganalisis
(C4)

SOAL
Mengingat
(C1)

INDIKATOR

komponen-komponen
ekosistem

3.10.2 Siswa mampu menjelaskan
interaksi antar komponen

B2

ekosistem

3.10.3 Siswa mampu menyebutkan

A5

A6

B3

3

jenis-jenis plankton sebagai
salah satu komponen biotik
perairan

3.10.4 Siswa
mendiskripsikan

mampu

A7

A8

B4

3

interaksi

plankton dengan lingkungan
sekitarnya

TOTAL

12
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Soal Ulangan Harian
A. Pilihan ganda
Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar.
1. Yang bukan merupakan komponen abiotik adalah …
a

Sinar matahari

b

Mikroorganisme

c

Tanah

d

Udara

e

Air

2. Di bawah ini yang termasuk ke dalam organisme yang tergolong sebagai
organisme heterotroph adalah …
a

Jamur, liken, ganggang biru

b

Tumbuhan, hewan, manusia

c

Bakteri, jamur, hewan

d

Mikroorganisme, jamur, ganggang

e

Lumut, tumbuhan paku, ganggang

3. Interaksi antara kambing dengan kucing di suatu ekosistem ladang merupakan …
a

Komensalisme

b

Mutualisme

c

Parasitisme

d

Netralisme

e

Kompetisi

4. Jika dalam kolam kita dapat menjumpai, ikan nilai, ikan guramai, katak, dan
beberapa tumbuhan air seperti teratai, Hidrilla Sp. Kemudian meraka berinteraksi
dengan lingkungan disekitar maka kolam tersebut membentuk …
a

Ekosistem

b

Individu

c

Komunitas
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d

Populasi

e

Biosfer

5. Di dalam ekosestem air, zooplankton bertindak sebagai …
a

Produsen

b

Konsumen I

c

Konsumen II

d

Konsumen III

e

Pengurai

6. Pada ekosistem laut terdapat banyak biota laut, yang berperan sebagai organisme
autrotof adalah …
a

Ikan kecil

b

Ikan besar

c

Zooplankton

d

Fitoplankton

e

Terumbu karang

7. Interaksi antara ikan kecil dengan zooplankton dalam ekosistem perairan adalah …
a

Predasi

b

Komensalisme

c

Protokooperasi

d

Kompetisi

e

parasitisme

8. Alga maupun fitoplankton merupakan organisme perairan yang berperan sebagai
produsen sehingga sangat bermanfaat bagi ikan-ikan dan dapat mempengaruhi
kestabilan lingkungan perairan. Namun kegiatan manusia yang kurang bertanggung
jawab menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan seperti buangan pertanian
dan industri yang mengandung fosfor yang mengalir ke lingkungan perairan
menyebabkan ikan mati. Penyebab kejadian tersebut adalah
a

Fosfor merupakan zat organic yang dibutuhkan ikan namun membahayakan
ikan bila kadarnya tinggi
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b

Fosfor merupakan zat anorganik yang tidak bermanfaat bagi pertumbuhan
ikan

c

Fosfor yang dimanfaatkan alga merupakan zat beracun bagi ikan

d

Fosfor merupakn nutrien bagi alga yang tidak berguna bagi ikan

e

Meledaknya populasi alga menyebabkan berkurangnya oksigen yang masuk
ke perairan sehingga menyebabkan kematian ikan

B. Uraian
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat
1

Perhatikan gambar di bawah ini! (12 poin)

Dari gambar di atas, manakah yang termasuk dalam komponen abiotik dan
biotik (untuk komponen biotik jelaskan perananya)
2

Jelaskan jenis interaksi antara spesies berikut, dan tuliskan contohnya. (24
poin)
a. Protokooperasi
b.Simbiosis mutualisme

3

Dalam sebuah lingkungan perairan fitoplankton dan zooplankton memiliki
peranan yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan. Sebutkan contoh
fitoplankton dan zooplankton (nama ilmiah) serta jelaskan peranannya dalam
lingkungan! (30 poin)
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4

Di sebuah kolam terdapat plankton, ikan, tumbuhan air, batu dan lain
sebagainya. Bagaimanakah anda menjelaskan interaksiii antara plankton
dengan lingkungannya? (30 poin)

Kunci jawaban
A. Pilihan ganda
1. B

5. B

2. C

6. D

3. D

7. A

4. A

8. E

B. Uraian
1. Komponen abiotik : udara, sinar matahari, air, tanah, suhu, kelembapan, derajat
keasaman (pH). Batang pohon(tumbang)
Komponen

biotik

:

tanaman,

rumput,

teratai,

pepohonan,

fitoplankton(produsen), zooplankton, kura-kura, ikan, serangga, katak, kijang,
rakun, elang (konsumen), cacing dalam tanah (pengurai)
2. Interaksi antar spesies
a. Protokooperasi, yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang masingmasing pihak memperoleh keuntungan, tetapi asosiasi yang terjadi bukan
merupakan keharusan. Contohnya kerbau dangan burung jalak. Burung
jalak mendapatkan keuntungan berupa kutu kerbau sebagai makanannya,
namun jalak juga dapat mendapatkan makanan dari sumber lainnya, seperti
semut, ulat dan belalang. Sementara itu, kerbau mendapat keuntungan
karena terbebas dari kutu
b. Simbiosis mutualisme, yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang
masing-masing pihak memperoleh keuntungan dan saling membutuhkan
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sehingga asosiasi tersebut merupakan keharusan. Contohnya, liken yang
merupakan mutualisme antara jamur dengan Cyanobacteria
3. Fitoplankton :Nitzschia lorenziana, Stauroneissp., Spirogyra prolific
Zooplankton : Sagitta minia, Cylops vicinus, Rabdolaimus sp
Peranan plankton : plankton merupakan organisme akuatik yang memiliki
peranan sangat penting bagi lingkungannya, peranan itu di antaranya, sumber
energi utama dalam ekosistem perairan (khususnya fitoplankton), sebagai
pakan alami organisme lain yang lebih besar, seperti ikan, udang, dan biota air
lain, kelimpaan plankton memberikan informasi penentu kesuburan perairan,
fitoplankton sebagai tumbuhan mikroskopis dapat menghasilkan oksigen
terlarut yang sangat diperlukan makhluk lain dalam perairan, fitoplankton
sebagai produsen primer di perairan.
4. Banyak Interaksi plankton dengan lingkungan sekitarnya yang terjadi seperti
fitoplankton sebagai organisme autotrof dapat menghasilkan oksigen terlarut
dengan bantuan sinar matahari, zooplankton sebagai konsumen tingkat I
memangsa fitoplankton sebagai sumber energi, zooplankton dapat menjadi
makanan alami bagi ikan-ikan kecil yang membutuhkan nutrisi

Rubrik penilaian
A. Pilihan ganda
No soal

Bobot nilai

1-8

1

Jumlah skor maksimal

8

Jika benar mendaptkan skor : 1
Jika salah mendapatkan skor : 0
Penentuan nilai

= skor perolehan X 1
= Skor maksimal
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B. Uraian
Soal no 1 (skor maksimal :12)
No

Skor penilaian

Ketentuan

1

Jika siswa mampu menjawab dengan benar/tepat semua 12
komponen biotik dan abiotik pada gambar serta menjelaskan
peranan dari masing-masing komponen biotik

2

Jika siswa mampu menjawab dengan benar/tepat semua 8
komponen biotik dan abiotik pada gambar namun tidak dapat
menjelaskan peranan dari masing-masing komponen biotik

3

Jika siswa mampu menjawab komponen biotik dan abiotik pada 3
gambar dan dapat menjelaskan peranan dari masing-masing
komponen biotik namun masih kurang/tidak lengkap/salah

4

Jika siswa menjawab namun salah dan tidak sesuai dengan 1
kajian teori (hanya menyalin soal)

5

Jika siswa tidak menjawab sama sekali

0

Soal no 2 (skor maksimal 24)
No

Skor penilaian

Ketentuan

1

Jika siswa mampu menjelaskan dengan benar/tepat sesuai 24
dengan kajian teori mengenai interaksi protokooperasi dan
simbiosis mutualisme serta memberikan contoh dengan benar

2

Jika siswa mampu menjelaskan dengan benar/tepat sesuai 18
dengan kajian teori mengenai interaksi protokooperasi dan
simbiosis mutualisme namun tidak dapat memberikan contoh
dengan benar

3

Jika

siswa

mampu

menjelaskan

perbedaan

interaksi 7

protokooperasi dan simbiosis mutualisme namun penjelasan
masih kurang/salah dan tidak dapat memberikan contoh dengan
benar/salah
4

Jika siswa menjawab namun salah dan tidak sesuai dengan 1
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kajian teori/ hanya menyalin soal
5

Jika siswa tidak menjawab sama sekali

0

Soal no 3 (skor maksimal : 30)
No

Skor penilaian

Ketentuan

1

Jika siswa mampu menjawab dengan benar/tepat sesuai dengan 30
kajian teori menjelaskan peranan plankton di ekosistem akuatik
serta memberikan contoh dengan penulisan nama ilmiah yang
benar

2

Jika siswa mampu menjelaskan peranan plankton di ekosistem 20
akuatik serta memberikan contoh namun penjelasan masih
kurang dan penulisan nama ilmiah plankton masih salah

3

Jika siswa mampu menjelaskan peranan plankton di ekosistem 8
akuatik namun penjelasan masih kurang

4

Jika siswa menjawab namun salah dan tidak sesuai dengan 1
kajian teori/ hanya menyalin soal

5

Jika siswa tidak menjawab sama sekali

0

Soal no 4 (skor maksimal : 30)
No

Skor penilaian

Ketentuan

1

Jika siswa mampu menjelaskan dengan detail interaksi antara 30
plankton dengan lingkungan sekitarnya dengan benar

2

Jika siswa mampu menjelaskan interaksi antara plankton dengan 20
lingkungan sekitarnya dengan jelas namun penjelasannya masih
kurang/ kurang tepat

3

Jika siswa mampu menjawab dan menjelaskan mengapa fauna 8
pada pulau Bali dan pulau Lombok berbeda namun kurang
begitu jelas dan lengkap

4

Jika siswa hanya menjawab namun salah dan tidak sesuai 1
dengan kajian teori

5

Jika siswa tidak menjawab sama sekali

0
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Lembar Penilaian tes
No

Nama

Skor Butiran Soal

Siswa
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Jumlah

Nilai

Skor

Siswa

10 11 12

Skor
1
2
3
4
Dst

Instrumen Penilaian Afektif
Lembar observasi penilaian sikap
No

Nama Siswa

Aspek Yang Dinilai
Teliti

1
2
3
Dst
Kriteria penilaian ;
3 : sangat baik
2 : baik
1 : kurang

Disiplin

Kerjasama

Total
Percaya Diri
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Rubrik Penilaian Sikap
Aspek Yang Dinilai

Skor

Keterangan

Teliti

3

Siswa mampu mengerjakan tugas dengan cermat,
saksama

dan

hati-hati

dalam

melakukan

observasi dan praktikum

Disiplin

2

Jika siswa hanya melakukan 2 indikator

1

Jika siswa hanya melakukan 1 indikator

3

Mengikuti semua tata tertib dengan patuh, masuk
kelas dengan tepat waktu dan mengumpulkan
tugas tidak terlambat

Kerjasama

2

Jika siswa hanya melakukan 2 indikator

1

Jika siswa hanya melakukan 1 indikator

3

Menghargai

pendapat

orang

lain,

mampu

berdinamika dalam kelompok dengan baik, saling
membantu antar teman

Percaya diri

2

Jika siswa hanya melakukan 2 indikator

1

Jika siswa hanya melakukan 1 indikator

3

Berani dalam mengajukan pendapat, mampu
melaksanakan presentasi di depan kelas dengan
baik dan yakin akan pendapatnya

2

Jika siswa hanya melakukan 2 indikator

1

Jika siswa hanya melakukan 1 indikator

Instrumen Psikomotor
Lembar Penilaian Siswa dalam Melaksanakan Praktikum
No

Aspek yang dinilai

Skor
3

1

Persiapan
Kelengkapan alat dan bahan

2

1
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2

Pelaksanaan
Kemampuan menggunakan alat dan bahan praktikum
Pengamatan plankton menggunakan mikroskop
Kemampuan menganalisis data
Ketepatan menarik kesimpulan

3

Laporan
Sistematika penulisann laporan
Penggunaan kata yang baku

Kriteria penilaian ;
3 : sangat baik
2 : baik
1 : kurang
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Lampiran 10. Persyaratan Kualitas Air Minum (Kelas Satu)

PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NO 492/MENKES/PER/IV/2010

TENTANG

PERSYARATAN KUALITAS
AIR MINUM

Hal 2

Persyaratan Kualitas Air Minum
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Hal 10

Persyaratan Kualitas Air Minum

Persyaratan Kualitas Air Minum

Hal 3
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Hal 4

Persyaratan Kualitas Air Minum

Persyaratan Kualitas Air Minum

Hal 9
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Hal 8

Persyaratan Kualitas Air Minum

Persyaratan Kualitas Air Minum

Hal 5
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Hal 6

Persyaratan Kualitas Air Minum

Persyaratan Kualitas Air Minum

Hal 7
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Lampiran 11.Persyaratan Kualitas Air untuk Budidaya (Kelas Dua)
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Lampiran 12. Dokumentasi Penelitian
Dokumentasi Penelitian
Pengambilan data di Waduk Gajah Mungkur

Perlengkapan mengambil data di waduk (plankton net untuk, pH meter, thermometer air, pipet tetes
dan gelas beker untuk mengklaribrasi pH meter)

Bahan-bahan yang digunakan untuk mengambil data di waduk (Formalin 4%, alkohol 70% dan gliserin
digunakan untuk mengawetkan sampel plankton dan akuades digunakan untuk mengkalibrasi pH
meter)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
172

Peralatan untuk mengambil sampel air untuk
pengukuran kekeruhan

Peralatan untuk mengukur kecerahan (secchi disk)

Lokasi pengambilan data di in flow

Pengukuran suhu pada lokasi in flow

Pengukuran pH pada lokasi in flow

Lokasi pada tengah-tengah waduk
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Pengukuran suhu pada lokasi tengah-tengah

Pengukuran pH pada lokasi tengah-tengah waduk

Pengukuran suhu pada lokasi out flow (Turbin
PLTA)

Pengukuran pH air pada lokasi out flow (Turbin
PLTA)

Pengambilan air dan penyaringan sampel air 50 L dalam botol flakon 100ml

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
174

Mengawetkan sampel air menggunakan 1 ml formalin 4% : 1 ml alkohol 70% dan 5 tetes gliserin

Pengambilan sampel air untuk pengukuran
kekeruhan

Pengukuran kecerahan air menggunakan secchi disk

Pengambilan data di Laboratorium Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma

Perlengkapan untuk mengamati fitoplankton dan zooplankton (mikroskop dan optilab)
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Meneteskan sampel air pada kaca benda

Bahan-bahan untuk pengukuran klorida (diphenil,
Nitrit Acid dan HI-3815)

Menetesi dengan diphenil sampai air berubah warna
menjadi ungu atau violet

Pengamatan plankton menggunakan mikroskop

Sampel air sebanyak 5 ml

Menetesidengan Nitrit Acid sampai air berubah warna
menjadi kuning
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Mengambil HI-3815 dengan menggunakan jarum
suntik sampai titik maksimum

Melakukan titrasi sampai sampel air berubah warna
menjadi ungu

Perlengkapan pengukuran kesadahan (larutan: Hardnes
Buffer, Callmagite Indicator HI-3812)

Meneteskan Hardnes Buffer sebanyak 5 tetes

Meneteskan Callmagite Indicator sampai air berubah
warna menjadi merah muda

Mengambil HI-3812 dengan menggunakan jarum
suntik sampai titik maksimum
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Melakukan titrasi sampai sampel air berubah warna menjadi ungu

Perlengkapan pengukuran alkalinitas
(Phenolphalein alkalinity,bromphenol bluedan
HI-3811)

Mengambil sampel air sampel sebanyak 5 ml
dengan gelas ukur

Meneteskan 1 tetes Phenolphalein alkalinity
sambil digoyangkan

Meneteskan 1 tetes bromphenol blue sampai
berubah warna pink atau merah
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Mengambil HI-3811 dengan menggunakan jarum
suntik sampai titik maksimum

Melakukan tittrasi sampai sampel air berubah
warna menjadi kuning

Pengukuran sulfida, mengambil sampel air
sebanyak 5ml

Meneteskan sulfamic acid dan EDTA reagent
masing-masing sebnayak 4 tetes, sulfuric acid dan
starch indicator sebanyak 1 tetes

Mengambil HI-3822-0 dengan menggunakan
jarum suntik sampai titik maksimum

Melakukan titrasi sampai sampel air berubah
warna menjadi biru

