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Yoga Prayan Abadi. 0811020060. ANALISA KUALITAS 
PERAIRAN SUNGAI KLINTER DARI PEMBUANGAN 
LIMBAH  CAIR PABRIK KERTAS BERDASARKAN 
PARAMETER BIOLOGI (PLANKTON). Pembimbing: (I) Prof. 
Dr. Ir. Bambang Suharto, MS. ; (II) Dr. Ir. J. Bambang Rahadi 
W, MS. 
 

RINGKASAN 

Penelitian tentang “Analisa Kualitas Perairan Sungai 
Klinter Nganjuk Berdasarkan Parameter Biologi (plankton)” 
telah dilaksanakan pada bulan agustus 2012, bertujuan 
Bagaimana kualitas perairan sungai klinter dengan 
menggunakan parameter biologi (plankton) dengan indeks 
keanekaragaman dan indeks saprobik. Sampel diambil dari 3 
stasiun pengamatan dan pada setiap stasiun pengamatan 
dilakukan tiga kali ulangan. Titik pengambilan sampel 
ditentukan dengan metode purposive sampling. Sampel diambil 
dengan menggunakan plankton net. Identifikasi sampel 
dilakukan di Laboratorium Hidrobiologi Fakultas Perikanan dan 
Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang. 

Hasil penelitian pada tiga stasiun didapatkan nilai 
parameter fisik - kimia seperti TSS, DO, NO3-N dan fosfat 
tergolong masih layak karena masih memenuhi baku mutu air 
golongan IV menurut PP.RI.No.82 tahun 2001. Nilai tertinggi 
TSS, DO, NO3-N dan fosfat yaitu sebesar 35.67 mg/l, 0.74 
mg/l, 1.47 mg/l dan 0.19 mg/l.  

Hasil penelitian juga didapatkan 3 divisi plankton yang 
terdiri dari divisi Chlorophyta sebanyak 6 jenis, Chrysophyta 
sebanyak 9 jenis, dan Cyanophyta sebanyak 3 jenis. Nilai 
kelimpahan tertinggi didapat pada stasiun 2 yakni sebesar 
371269.5 ind/l, sedangkan kelimpahan terendah terdapat pada 
stasiun 3 yakni sebesar 84354.2 ind/l. Nilai indeks 
keanekaragaman, kemerataan, dan saprobitas tertinggi 
terdapat pada stasiun 1 yakni sebesar 2.04 ind/l, 0.18 ind/l dan 
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-0.27 ind/l. sedangkan keanekaragaman dan kemerataan 
terendah terdapat pada stasiun 2 yakni 0.55, 0.04, dan -2.49 
ind/l. Secara garis besar, kualitas perairan sungai Klinter 
berdasarkan indeks keanekaragaman dan saprobitas termasuk 
dalam katagori tercemar sedang sampai sangat berat. 
 

Kata Kunci: Plankton, Sungai Klinter, Kualitas Air. 
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Yoga Prayan Abadi. 0811020060. WATER QUALITY 
ANALYSIS OF KLINTER RIVER DISCHARGE LIQUID 
WASTE OFF PAPER INDUSTRY, BASED ON BIOLOGY 
(PLANKTON). Instructure: (I) Prof. Dr. Ir. Bambang Suharto, 
MS. ; (II) Dr. Ir. J. Bambang Rahadi W, MS. 

 
SUMMARY 

Research about “water quality analysis of Klinter River 
discharge liquid waste off paper industry, based on biology 
(plankton)” has been done at august 2012, with the aims to 
examine water quality of klinter river based on biological 
indicator. Have as a purpose how about uality of klinter river 
based on plankton diversity index and saprobic index. Samples 
were taken from three observation station with performed 3 
times. Samples point was determined by purposive random 
sampling methods. Samples were taken by using plankton net. 
Sample identification established in Hidrobiological laboratory of 
Fishery and Ocean Science Faculty in Brawijaya University, 
Malang. 

Based on the research show grade of chemist-fisical 
parameters likes DO, TSS, nitrate and Phosphate are not 
feasible because it doesn’t accordance with the water quality 
standards group IV according to PP.RI. No. 82 year 2001. The 
worst highest value of DO, TSS, nitrate and Phosphate was 
found 35.67 mg/l, 0.74 mg/l, 1.47 mg/l dan 1.47 mg/l.  

From the research also found 3 division of plankton that 
consists of 6 types Chlorophyta, 9 types of Chrysophyta, and 3 
types Cyanophyta. The highest overflowing grade found in 
station 2 for amount 371269.5 ind/l. while the lowest 
overflowing found in station 3 for amount 84354.2 ind/L. The 
highest grade of diversity, equability, and saprobic indexs were 
found in station 1 for amount 2.04 ind/l, 0.18 ind/l, dan 0.27 
ind/l. While the lowest grade of diversity, equability, and 
saprobic indexs were found in station 2 for amount 0.55 ind/l, 
0.04 ind/l, and -2.49 ind/l. In outline, Klinter rivers quality in 
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terms of diversity and saprobic indexs included in the category 
of moderate to very severe polluted. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Word: Plankton, Klinter River, Water Quality 

 



ix 

 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang 
dengan ridhonya penulis dapat menyelesaikan penelitian 
“Analisa Kualitas Perairan Sungai Kinter Berdasarkan Indeks 
Diversitas dan Saprobik Plankton”. Penelitian ini dibuat sebagai 
salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program S1 
Keteknikan Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 
Brawijaya Malang. 

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Prof.Dr.Ir. Bambang Suharto, MS. dan Dr.Ir. J. Bambang 
Rahadi W., MS. selaku dosen pembimbing I  & II yang 
telah memberikan banyak arahan dan bimbingannya 
selama penulis melaksanakan penelitiannya sampai 
selesainya penyusunan laporan skripsi. 

2. Dr.Liliya Dewi Susanawati, ST.MT. dan Dr. Ir. Ruslan 
wirosoedarmo, MS. selaku dosen penguji I & II yang 
telah memberikan banyak arahan dan masukan dalam 
penyempurnaan penyusunan skripsi ini. 

3. Bapak Agung Supriadi selaku ketua Garda Lingkungan 
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk yang 
telah memberikan banyak bantuan pada saat penelitian 
berlangsung. 

4. Bapak Gunari dan keluarga selaku tokoh Dusun Klinter 
yang telah memberikan bantuannya sehingga penelitian 
dapat berjalan dengan aman dan lancar.  

5. Seluruh teman-teman tim peneliti yakni: Asyhari, Ahmat 
Farichi, Imam Gazali, dan Dwi Fajar Wicaksono yang 
telah berkontribusi banyak terhadap keberhasilan 
penelitian ini. 



x 

 

6. Ayah dan Ibu ku tercinta Prayitno dan Riyanti yang telah 
memberikan pembelajaran hidup & motivasi yang 
sangat besar selama ini. 

7. Seluruh keluarga besar TEP 2008 yang tidak dapat 
disebutkan satu persatu namanya. 

Akhir kata semoga Allah SWT selalu memberikan 
rahmatnya kepada kita semua dan semoga penelitian ini dapat 
bermanfaat bagi kita semua. Amin. 

 

Malang, 08 Mei 2013 

                                                                        Penulis, 

 

      (Yoga Prayan Abadi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

DAFTAR ISI 

                                                                                       Halaman 

HALAMAN JUDUL ..................................................................... i 
LEMBAR PERSETUJUAN ......................................................... ii 
HALAMAN PENGESAHAN ........................................................ iii 
RIWAYAT HIDUP ....................................................................... iv 
RINGKASAN .............................................................................. v 
SUMMARY ................................................................................. vii 
KATA PENGANTAR .................................................................. ix 
DAFTAR ISI ................................................................................ xi 
DAFTAR TABEL ........................................................................ xiv 
DAFTAR GAMBAR .................................................................... xv 
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................. xvii 
 
I. PENDAHULUAN 

 1.1. Latar Belakang ....................................................................  1 
 1.2. Rumusan Masalah ..............................................................  2 
 1.3. Tujuan Penelitian ................................................................  2 
 1.4. Manfaat ...............................................................................  2 
1.5. Batasan Masalah .................................................................  3 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pencemaran sungai .............................................................  4 
2.2. Biologi Air (Plankton) ............................................................  5 
          2.2.1. Definisi Plankton......................................................  5 
          2.2.2. Keanekaragaman Plankton Sebagai Indikator 

Pencemaran Perairan .............................................  8 
           2.2.3. Eutrofikasi ..............................................................  11 
 2.3. Ekologi Plankton .................................................................  12 
           2.3.1. Kecerahan ..............................................................  12 
           2.3.2. Kedalaman .............................................................  13 
           2.3.3. Debit Air .................................................................  13 
           2.3.4. Kecepatan Arus ......................................................  14 



xii 

 

           2.3.5. Suhu .......................................................................  14 
           2.3.6. pH ..........................................................................  15 
           2.3.7. TSS. .......................................................................  16 
           2.3.8. Disolved Oxygen (DO)............................................  17 
           2.3.9. Nitrat  .....................................................................  17 
           2.3.10. Fosfat  ..................................................................  18 
           2.3.11. Penentuan Beban Pencemaran ............................  18 
           2.3.12   Kapasitas Asimilasi .............................................  19 
 
III. METODE PENELITIAN 
 
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian ..............................................  22 
3.2. Alat dan Bahan ....................................................................  22 
          3.2.1. Alat ..........................................................................  22 
          3.2.2. Bahan ......................................................................  22 
3.3. Metode Penelitian ................................................................  23 
3.4. Penentuan Stasiun Pengambilan Sampel  ...........................  23 
3.5. Pengambilan Sampel Air ......................................................  25 
3.6. Pengambilan Sampel Plankton ............................................  28 
3.7. Pengukuran Faktor Fisik dan Kimia di Lapangan .................  29 
3.8. Pengamatan di Laboratorium ...............................................  31 
3.9. Analisa Data.........................................................................  31 
           3.9.1. Analisa Parameter Fisik dan Kimia Perairan  ..........  31 
           3.9.2. Analisa Struktur Komunitas Plankton  .....................  32 
3.10. Diagram Alir Penelitian .......................................................  35 
          3.10.1 Diagram Alir Pengambilan Sampel Air ....................  35 
          3.10.2 Diagram Alir Pengambilan Sampel Plankton ..........  36 
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Parameter Fisik dan Kimia Perairan Yang 
Mempengaruhi Keanekaragaman Plankton .........................  37 

          4.1.1. Kecerahan ...............................................................  38 
          4.1.2. Kedalaman ..............................................................  39 
          4.1.3. Debit air ...................................................................  40 
          4.1.4. Kecepatan Arus .......................................................  41 



xiii 

 

          4.1.5. Suhu........................................................................  42 
          4.1.6. pH (Derajat Keasaman) ...........................................  44 
          4.1.7. Total Suspended Solid (TSS) ..................................  45 
          4.1.8. Disolved Oxygen (DO) ............................................  46 
          4.1.9. NO3-N .....................................................................  47 
          4.1.10. PO4-P ...................................................................  48 

               4.1.11. Analisa Beban Pencemaran dan Kapasitas 
Asimilasi Sungai ...................................................  49 

4.2. Struktur Komunitas Plankton ................................................  52 
         4.2.1. Indeks Keanekaragaman (H’) dan Kemerataan (E) ..  55 
         4.2.2. Indeks Saprobik (X) ..................................................  57 
 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan ..........................................................................  60 
5.2. Saran ...................................................................................  61  
 
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................  62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

DAFTAR TABEL 

 

Nomor                                     Teks                              Halaman 

1. Kriteria Indeks Shannon-Wiener .............................................  33 
2. Klasifikasi pencemaran berdasarkan Indeks 

ShannonWiener ......................................................................  33 
3. Kriteria Indeks Equitabilitas .....................................................  34 
4. Kriteria Indeks Saprobik ..........................................................  35 
5. Hasil Analisa Faktor Fisik dan Kimia .......................................  38 
6. Hasil analisa kelimpahan & struktur komunitas plankton .........  52 
7. Tabel Hasil Perhitungan Indeks Shannon-Wiever ...................  55 
8. Hasil analisa pencemaran berdasarkan indeks saprobik .........  56 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Nomor                          Teks                                         Halaman 

1. Lokasi Stasiun 1 ......................................................................  24 
2. Lokasi Stasiun 2 ......................................................................  24 
3. Lokasi Stasiun 3 ......................................................................  25 
4. Penentuan titik sampel dengan debit 5 m3/s ...........................  26 
5. Penentuan Titik sampel dengan debit antara 5-150 m3/s ........  26 
6. Penentuan titik dengan debit diatas 150 m3/s .........................  27 
7. Titik pengambilan sampel plankton .........................................  28 
8. Teknik Pengukuran Debit ........................................................  31 
9. Diagram Alir Pengambilan Sampel Air untuk Uji Fisik 

dan Kimia ...............................................................................  36 
10. Diagram Alir Pengambilan Sampel Plankton .........................  37 
11. Diagram Batang Hasil Analisa Kecerahan pada  

Stasiun Penelitian ................................................................  39 
12. Hasil Pengamatan Kedalaman pada Setiap Stasiun .............  40 
13. Hasil Analisa Debit pada Setiap Stasiun ...............................  41 
14. Diagram Batang Hasil Pengukuran Kecepatan Arus 

Sungai pada Setiap Stasiun .................................................  43 
15. Diagram Batang Analisa Suhu pada Setiap Stasiun 

Pengamatan.........................................................................  45 
16. Diagram Batang Hasil Analisa pH pada Stasiun 

Pengamatan.........................................................................  46 
17. Diagram Batang Hasil Analisa TSS pada Setiap 

Stasiun .................................................................................  47 
18. Diagram Batang Hasil Analisa DO pada Setiap Stasiun ........  49 
19. Hasil Analisa Konsentrasi Nitrat pada Stasiun Pengamatan ..  50 
20. Diagram Batang Hasil Analisa Fosfat pada Stasiun 

Pengamatan.........................................................................  51 
21. Diagram Batang Hasil Analisa Kelimpahan Plankton 

pada Setiap Stasiun .............................................................  54 



xvi 

 

22. Diagram Batang Hasil Perhitungan Indeks 
Keanekaragaman (H’) dan Keseragaman (E) di lokasi 
Penelitian .............................................................................  56 

23. Diagram Batang Hasil Analisa Indeks Saprobik ....................  58 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Nomor                                     Teks                              Halaman 

1. Tabel analisa debit rata-rata outlet limbah ...............................  65 
2. Peraturan Pemerintah RI. No. 82 Tahun 2001 ........................  67 
3. Denah Lokasi Penelitian .........................................................  68 
4. Gambar alat dan bahan dalam penelitian ................................  69 
5. Foto Penelitian ........................................................................  72 
6. Gambar Plankton Hasil dari Identifikasi di Laboratorium .........  74 
7. Surat Keterangan Hasil Analisa Laboratorium .........................  76 
8. Perhitungan debit pada stasiun penelitian ...............................  80 
9. Contoh Perhitungan Analisa H’, E, & X. ..................................  83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1 

 

1. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
 

Kondisi suatu lingkungan perairan merupakan suatu 
sistem yang kompleks dan terdiri dari berbagai macam 
parameter yang saling berpengaruh satu sama lainnya. 
Beberapa parameter tersebut antara lain parameter fisika, kimia 
dan biologi. Plankton sebagai salah satu parameter biologi 
dipengaruhi oleh parameter lainnya dan merupakan mata rantai 
yang sangat penting dalam menunjang kehidupan organisme 
lainnya. Plankton dapat dibagi menjadi fitoplankton dan 
zooplankton. Fitoplankton berperan sebagai produsen primer 
yaitu organisme yang dapat mengubah senyawa anorganik 
menjadi senyawa organik dengan bantuan sinar matahari 
melalui proses fotosintesis. 

Sungai merupakan salah satu ekosistem air tawar. 
Menurut Odum (1971) sungai adalah ekosistem akuatik yang 
mengalir dari dataran tinggi menuju dataran yang lebih rendah. 
Sungai sebagai salah satu ekosistem bersifat terbuka, artinya 
mudah mendapat pengaruh dari luar, yaitu dari tumbuh-
tumbuhan di tepi sungai dan buangan akibat aktivitas manusia 
yang ada di sekitar daerah aliran sungai (DAS). Aktivitas 
manusia di daerah aliran sungai ini erat kaitannya dengan 
pemanfaatan lahan. Pengaruh dari pemanfaatan lahan sungai 
dengan seluruh daerah alirannya untuk pemukiman, pertanian, 
industri, penambangan pasir yang tidak berwawasan lingkungan 
telah menimbulkan berbagai dampak pada air sungai, badan 
sungai dan daerah aliran air sungai seperti erosi, pendangkalan, 
berkurangnya debit air, pencemaran dan rusaknya lingkungan 
perairan. 

Sungai Klinter sebagai salah satu ekosistem perairan 
yang mudah mendapat pengaruh dari sekitarnya baik secara 
alami maupun oleh berbagai kegiatan manusia ini, mendapat 
masukan limbah dari pabrik kertas yang mana dapat 
menyebabkan pencemaran dengan merubah dan menurunkan 
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kualitas air sungai sehingga mengurangi daya gunanya. Selama 
ini limbah industri kertas dibuang ke sungai, untuk mengetahui 
pengaruh limbah industri kertas terhadap kualitas air sungai, 
maka perlu diketahui parameter-parameter kualitas air yang 
dipengaruhi oleh limbah industri kertas tersebut. Parameter air 
yang akan diuji pada penelitian ini adalah parameter biologi 
meliputi: Indeks Keanekaragaman (H’), Indeks Kemerataan (E), 
dan Koefisien Saprobik (X) sebagai fokus penelitian. Dan dua 
parameter tambahan yakni parameter fisik meliputi: kecerahan, 
kedalaman, suhu, kecepatan aliran, debit, TSS. Parameter kimia 

meliputi: pH, DO, , . 

Untuk mengkaji sejauh mana kandungan yang terdapat 
di Sungai Klinter dan pengaruhnya terhadap kualitas perairan 
maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi 
tentang seberapa jauh pencemaran akibat buangan limbah cair 
pabrik kertas.  

 
1.2 Rumusan Masalah 

 
1. Bagaimana nilai dari parameter parameter biologi 

(plankton) dengan indeks keanekaragaman dan indeks 
saprobik perairan sungai klinter.  

2 Bagaimana kualitas perairan sungai klinter dengan 
menggunakan parameter biologi (plankton) dengan indeks 
keanekaragaman dan indeks saprobik. 
 

1.3 Tujuan Penelitian 
 

1. Untuk mengetahui nilai parameter biologi (plankton) 
dengan indeks keanekaragaman dan indeks saprobik 
perairan sungai klinter.  

2. Untuk mengetahui kualitas perairan sungai klinter dengan 
menggunakan parameter biologi (plankton) dengan indeks 
keanekaragaman dan indeks saprobik. 
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1.4 Manfaat Penelitian 
 

1.  Masyarakat 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

tambahan informasi tentang perairan sungai khususnya 
Sungai Klinter dalam menerima buangan limbah pada saat 
ini maupun untuk jangka waktu ke depan, sehingga pihak-
pihak yang membuang limbah di Sungai Klinter dapat lebih 
memprioritaskan pencegahan dan pengendalian 
pencemaran demi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan 
bersama. 
2. Penulis  

Sebagai sarana untuk menerapkan teori–teori dalam 
bidang keteknikan pertanian terkait dengan kondisi nyata 
dalam ilmu lingkungan. 

 
1.5. Batasan Masalah 
 

Agar tujuan penelitian ini dapat tercapai dan untuk 
menghindari adanya perluasan masalah, maka perlu dijelaskan 
tentang pembatasan yang akan diteliti. Adapun pembatasan 
masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah : 

1. Tidak membahas tentang bagaimana cara memproduksi 
kertas dan pengelolaan IPAL yang berada di dalam pabrik 
kertas. 

2. Objek penelitian ini dititikberatkan pada kualitas air sungai 
Klinter Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Pencemaran Sungai 
 
 Proses pembangunan yang pesat telah mengakibatkan 

gangguan terhadap alam sekitar termasuk pencemaran air 
sungai. Pencemaran air sungai yang berlaku memberikan kesan 
negatif terhadap lingkungan akuatik, seperti gangguan rantai 
makanan organisme akuatik (Duran et al., 1981). Kemerosotan 
kualitas air serta kesan jangka panjang dalam kehidupan 
manusia (Costanza et al., 1997). Kualitas air yang bersih 
merupakan aset penting dalam seluruh kehidupan manusia. 
Apabila bahan-bahan pencemar telah memasuki sungai, maka 
kualitas air sungai tersebut turut merosot. 

 Degradasi kualitas air dapat terjadi akibat adanya 
perubahan parameter kualitas air. Perubahan tersebut dapat 
disebabkan oleh adanya aktivitas pembuangan limbah, baik 
limbah pabrik/industri, pertanian maupun limbah domestik dari 
suatu pemukiman penduduk ke dalam badan air suatu perairan. 
Perairan merupakan satu kesatuan (perpaduan) antara 
komponen-komponen fisika, kimia dan biologi dalam suatu 
media air pada wilayah tertentu.  Ketiga komponen tersebut 
saling berinteraksi, jika terjadi perubahan pada salah satu 
komponen maka akan berpengaruh pula terhadap komponen 
yang lainnya (Basmi, 2000). 

Ekosistem sungai terdiri dari dua komponen utama yaitu 
elemen biotik dan elemen abiotik. Elemen abiotik adalah seperti 
air, udara, tanah, batu, batu kerikil, pasir, dan lumpur (Madera, 
1982). Selain itu, elemen abiotik terdiri dari bahan-bahan yang 
digunakan untuk metabolisme sel seperti cahaya matahari, 
mineral dan bahan-bahan organik lain. Elemen biotik terdiri dari 
tumbuh-tumbuhan, organisme akuatik seperti ikan, alga serta 
mikroorganisme yang bertindak menguraikan organisme-
organisme yang telah mati (Cairns dan Scharlie, 1980). 

Berdasarkan definisinya pencemaran air yang 
diindikasikan dengan turunnya kualitas air sampai ke tingkat 
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tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai 
dengan peruntukannya. Yang dimaksud dengan tingkat tertentu 
tersebut diatas adalah baku mutu air yang ditetapkan. Dan 
berfungsi sebagi tolok ukur untuk menentukan telah terjadinya 
pencemaran air. 

Kualitas air pada dasarnya dapat dilakukan dengan 
pengujian untuk membuktikan apakah air itu layak dikonsumsi 
atau tidak. Penetapan standar sebagai batas mutu minimal yang 
harus dipenuhi telah ditentukan oleh standar Internasional, 
standar Nasional, maupun standar perusahaan. Di dalam 
peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 
2001 tentang kualitas dan pengendalian pencemaran air 
disebutkan bahwa mutu air telah diklasifikasikan menjadi 4 
kelas, yang terdiri dari : 
1.  Kelas satu, air yang peruntukannya  dapat digunakan untuk 

air baku air minum, dan untuk peruntukan lain yang 
mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegiatan 
tersebut.  

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

3.  Kelas tiga, yang peruntukannya dapat digunakan untuk 
pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk 
mengairi pertamanan, dan peruntukan lain yang 
mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan 
tersebut.  

4. Kelas empat, air yang peruntukannya mempersyaratkan mutu 
air yang sama dengan  kegunaan tersebut. 

 
2.2 Biologi Air (Plankton) 

 
2.2.1 Definisi Plankton 

Istilah plankton pertama kali digunakan oleh Victor 
Hensen pada tahun 1887, berasal dari bahasa Yunani yang 



 

 

6 

 

artinya mengembara (Welch, 1952 in Basmi, 1999). Plankton 
adalah organisme renik yang melayang-layang dalam air atau 
mempunyai kemampuan renang yang sangat lemah, 
pergerakannya selalu dipengaruhi oleh gerakan masa air. 
(Odum, 1971; Newell dan Newell, 1977). Nybakken (1992) 
membagi plankton berdasarkan ukuran plankton dalam lima 
golongan yaitu : megaplankton ialah organisme planktonik yang 
berukuran lebih dari 2000 mm, makroplankton ialah organisme 
planktonik yang berukuran 200-2000 mm, sedangkan 
mikroplankton berukuran 20-200 mm. Ketiga golongan lainnya 
yaitu nanoplankton yang berukuran 2-20 mm, dan 
ultrananoplankton organisme yang memiliki ukuran kurang dari 
2 mm. Plankton dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu 
fitoplankton yang terdiri dari tumbuhan renik bebas bergerak 
dan mampu berfotosintesis sedangkan zooplankton ialah hewan 
yang bersifat planktonik.  

Plankton adalah organisme baik tumbuhan maupun 
hewan yang umumnya berukuran relatif kecil (mikro), hidup 
melayang di air, tidak mempunyai daya gerak atau gerak relatif 
lemah sehingga distribusinya sangat dipengaruhi oleh daya 
gerak air, seperti arus dan lainnya (Nybakken, 1992). Pankton 
terdiri dari dua jenis yakni plankton tumbuhan (fitoplankton) dan 
plankton hewan (zooplankton) (Newel dan Newel, 1977). 

Sebagian besar plankton yang memiliki flagel dapat 
berenang aktif. Plankton yang termasuk golongan ini adalah: 
Prasinophyceae, Criptophyceae, Haptophyceae, 
Chrysophyceae, Dinophyceae, sedangkan dua kelompok 
plankton yang lainnya adalah: diatom dan Alga Biru-Hijau tidak 
dapat bergerak aktif karena tidak memilki flagel (Fogg, 1975).  

Keberadaan fitoplankton dalam suatu perairan sangat 
penting karena : 

1. Fitoplankton merupakan organisme autotrof (produsen 
primer) dan penghasil oksigen dalam perairan.  

2. Fitoplankton merupakan makanan alami zooplankton dan 
beberapa jenis ikan kecil maupun dewasa.  
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3. Fitoplankton yang mati akan tenggelam ke dasar perairan 
dan akan diuraikan oleh bakteri menjadi bahan organik 
(Wetzel, 2001).  

 
Fitoplankton merupakan nama umum untuk plankton 

tumbuhan atau plankton nabati yang terdiri dari beberapa kelas. 
Beberapa kelas dari fitoplankton yang sering dijumpai dalam 
lingkungan perairan adalah dari kelas diatom (kelas 
Bacillariophyceae), Dinoflagellata (kelas Dinophyceae) dan 
ganggang hijau (kelas Chlorophyceae). Keberadaan fitoplankton 
dalam perairan yang melimpah dapat menyebabkan terjadinya 
blooming algae atau biasa disebut red tide (pasang merah) yang 
dapat menyebabkan invertebrata dan ikan mati secara masal 
serta merugikan petambak. Zooplankton berbeda dengan 
fitoplankton baik jumlah filum maupun dalam daur hidupnya. 
Semua filum hewan terwakili didalam kelompok zooplankton 
yaitu mulai dari filum Protozoa sampai filum Chordata (hewan 
bertulang belakang). Dilihat dari cara hidupnya dibedakan atas 
holoplankton dan meroplankton (Goldman and Horne (1983) in 
Basmi, 1988). Holoplankton adalah plankton hewani yang 
seluruh masa hidupnya dilalui sebagai plankton seperti 
Chaetognata dan Copepoda sedangkan meroplankton adalah 
plankton hewan yang masa awal dari siklus hidupnya dilalui 
sebagai plankton dan sesudah dewasa akan hidup menjadi 
nekton atau benthos. Zooplankton dijumpai hampir diseluruh 
habitat akuatik tetapi kelimpahan dan komposisinya bervariasi 
tergantung kepada keadaan lingkungan dan biasanya terkait 
erat dengan perubahan musim. Faktor fisika-kimia seperti suhu, 
intensitas cahaya, salinitas, pH dan zat pencemar memegang 
peranan penting dalam menentukan keberadaan (kelimpahan) 
dari jenis plankton di perairan. Sedangkan faktor biotik seperti 
tersedianya pakan, banyaknya predator dan adanya pesaing 
dapat mempengaruhi komposisi spesies (Nybakken, 1992).  

Keberadaan fitoplankton dalam suatu perairan sangat 
penting karena : 
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1. Fitoplankton merupakan organisme autotrof (produsen 
primer) dan penghasil oksigen dalam perairan.  

2. Fitoplankton merupakan makanan alami zooplankton dan 
beberapa jenis ikan kecil maupun dewasa.  

3. Fitoplankton yang mati akan tenggelam ke dasar perairan 
dan akan diuraikan oleh bakteri menjadi bahan organik 
(Wetzel, 2001).  
Dalam proses fotosintesisnya, fitoplankton 

memanfaatkan dan mengubah unsur-unsur anorganik menjadi 
bahan organik dengan bantuan cahaya matahari. Kemampuan 
dalam menyerap cahaya matahari oleh seluruh permukaan sel 
menjadikan peranannya lebih penting dari pada tanaman air 
(Davis, 1955). Plankton dapat digunakan sebagai indikator 
suatu perairan. Perairan yang tercemar menyebabkan 
perubahan struktur komunitas plankton terutama pada 
keanekaragaman jenis (spesies diversity). Fitoplankton dapat 
digunakan sebagai indikator kualitas perairan, dimana perairan 
eutrof ditandai dengan adanya blooming spesies tertentu dari 
fitoplankton (Boyd, 1979). 

 
2.2.2. Keanekaragaman Plankton Sebagai Indikator 

Pencemaran Perairan 
Ciri-ciri fisik dan kimia seringkali digunakan dalam kajian 

penilaian tahap pencemaran sungai. Kualitas air dapat 
ditentukan melalui analisis kimia seperti: DO, pH, fosfat dan juga 
parameter-parameter lain. Kemudian hasil yang diperoleh dari 
analisis ini mampu memberikan gambaran kualitas air yang 
tepat terhadap organisme akuatik serta kehidupan manusia. 
Namun, pertimbangan terhadap kriteria ekologi atau biologi 
akuatik tidak begitu dipraktikkan dalam pengklasifikasian dan 
penilaian kualitas air sebuah sungai, padahal mikroorganisme 
air bisa digunakan sebagai indikator pencemaran yang bagus 
karena sifat peka yang dimilikinya. 

Sifat atau mutu perairan dapat diketahui melalui 
pendugaan terhadap hasil pengukuran dan pengamatan 
parameter fisika, kimia, dan biologi. Penentuan kualitas perairan 
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secara biologi dapat dianalisis secara kuantitatif maupun secara 
kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan melihat jumlah 
kelimpahan jenis organisme yang hidup di lingkungan perairan 
tersebut dan dihubungkan dengan keanekaragaman tiap 
jenisnya. Analisis secara kualitatif adalah dengan melihat jenis-
jenis organisme yang mampu beradaptasi pada kondisi 
lingkungan tertentu (Soewignyo et al., 1986). 

Kebanyakan organisme akuatik yang hidup didalam air 
amat sensitif terhadap segala jenis perubahan yang disebabkan 
oleh alam itu sendiri atau oleh manusia (Davis dan Cornwell, 
1991). Organisme akuatik akan memberi respon terhadap 
pencemaran yang terjadi. Dalam hal ini responnya bisa berupa 
kematian (Salam dan Mahmood, 1988), perpindahan organisme 
ke suatu habitat yang baru (Munawar  et al., 1991) serta 
perubahan fisiologi organisme akuatik (Trivedi dan Gurdeep, 
1992).  

Eksistensi suatu organisme atau sekumpulan biota pada 
habitatnya didukung oleh kondisi lingkungan yang serasi. Pada 
kondisi lingkungan (karakteristik fisika dan kimia) yang stabil, 
organisme hewani dan nabati dapat berkembang lebih baik. 
Adanya variabel lingkungan yang berubah akan mempengaruhi 
komunitas organisme secara keseluruhan. Perubahan 
komunitas ini antara lain terjadi pada komposisi jenis, spesies, 
bentuk morfologi individu, anatomis, fisiologis, dan jumlah 
individu. Jika suatu lingkungan mengalami perubahan, maka 
organisme yang ada di dalamnya juga mengalami perubahan 
dalam komunitasnya. Organisme yang mampu mendiami suatu 
lokasi yang mengalami perubahan lingkungan akan menjadi 
bioindikator lingkungannya, yaitu organisme yang selalu ada 
dan tidak menghilang. Perubahan yang mendasar pada struktur 
komunitas akibat perubahan lingkungan tersebut adalah 
terjadinya perubahan keanekaragaman jenis pada komunitas 
yang bersangkutan (Basmi, 1999). 

Perairan sebagai suatu ekosistem tentunya memiliki 
karakteristik yang berbeda-beda sesuai jenis perairan dan 
organisme yang ada di dalamnya. Tipe organisme yang ada di 
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dalamnya dipengaruhi oleh jenis perairan serta oleh masukan 
dari lingkungannya. Menurut Curtis dan Curd (1971) in  Mason 
(1981), beberapa alga yang hidup pada komunitas perairan 
tercemar limbah organic adalah Stigeoclon tenue, Navicula spp., 
Fragillaria spp., dan Synedra spp.. Mac Kenthum (1969) in 
Nemerow (1991) mengemukakan bahwa alga yang 
berhubungan dengan air bersih adalah Cladophora, Ulothrix, 
dan Navicula, sedangkan alga yang berhubungan dengan 
perairan yang tercemar adalah Chlorella, Chlamydomonas, 
Oscillatoria, Phormidium, dan Stigeoclonium. 

Brinley (1952) in Whitton (1975) juga mengemukakan 
bahwa alga hijau (Chlorophyceae) biasa berkembang pada 
perairan pertengahan antara perairan tidak tercemar dengan 
perairan sangat tercemar. Beberapa keuntungan peninjauan 
secara biologis terhadap mutu lingkungan, antara lain 
(Soewignyo et al., 1986) adalah: 
1. Analisis biologis dapat memberikan informasi yang relevan 

mengenai kondisi kualitas air secara sederhana dan cepat. 
2. Pada keadaan lingkungan yang kurang baik atau tidak 

menguntungkan, beberapa biota perairan masih dapat 
bertahan dalam bentuk struktur komunitas. 

3. Analisis biologi dapat memberikan informasi yang tidak dapat 
diberikan metode lain. Misalnya mengenai pengaruh bahan 
toksik terhadap status biologi organisme atau tentang 
kemampuan air sendiri dalam melakukan proses 
penjernihan secara biologis. 

4. Analisis biologi tidak memberikan informasi yang tepat akan 
zat pencemaran kimia, tetapi dapat memberikan gambaran 
atau petunjuk akan kejadian tersebut secara khusus dengan 
melihat hubungan atau respon. Beberapa metode biologi 
dapat digunakan dalam menentukan nilai indeks biologi. 
Metode biologi tersebut adalah sistem saprobik (indeks 
saprobik, koefisien saprobik), sistem diversitas (indeks 
keanekaragaman), keseragaman, dominansi, kandungan 
klorofil, produktivitas primer, dan lain-lain (Wilhm 1968 in 
Whitton 1975). Fitoplankton dan perifiton sebagai produsen 
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primer, berperan sebagai dasar rantai makanan. Selain itu, 
fitoplankton juga berperan sebagai penyedia oksigen di 
dalam ekosistem perairan yang sangat dibutuhkan untuk 
mendukung kehidupan organisme lain pada tingkat trofik 
yang lebih tinggi. 

Kajian penilaian kualitas air di sungai Klinter ini memberi 
fokus kepada populasi sejenis organisme akuatik yaitu 
keanekaragaman plankton. Pemilihan spesies plankton 
digunakan dalam penilaian kualitas air kerana telah dibuktikan 
mampu berfungsi sebagai parameter terhadap pencemaran air 
sungai (Muhammad Ali et al., 2003). Sebagai contoh, kehadiran 
kelas Chlorophyceae dan kelas Bacillariophyceae atau lebih 
dikenal sebagai diatom dalam kuantitas yang banyak 
menunjukkan tahap kualitas air yang bersih (Muhammad Ali  et 
al., 2003). Apabila sebuah wilayah itu didominasi oleh populasi  
kelas Cyanophyceae atau lebih dikenal sebagai alga biru-hijau 
yang mengindikasikan bahwa perairan tersebut tecemar. Alga 
biru-hijau banyak menyebabkan masalah-masalah pencemaran 
sungai seperti gangguan terhadap habitat kehidupan akuatik 
(Boyd, 1981), peningkatan kandungan toksik, serta 
menimbulkanrasa dan bau dalam air minuman (Salam dan  
Perveen, 1997), kemasukan bahan kimia berbahaya (B3) 
(Salam et al., 2000), serta pemandangan yang kotor (Boney, 
1989). 

 
2.2.3. Eutrofikasi  
 

 Pencemaran air sungai yang terjadi disebabkan oleh 
bahan organik dan non organik akan diseimbangkan kembali 
oleh populasi plankton yang ada di perairan  tersebut (Gao dan 
Song, 2005). Plankton menggunakan bahan-bahan tersebut 
sebagai nutrien atau zat makanan dalam proses fotosintesis. 
Walaupun kehadiran plankton adalah respon keseimbangan 
alam, namun jumlah populasi yang sangat besar (alga bloom) 
akan menyebabkan kualitas air menurun disebabkan populasi 
yang tidak terkendali. 
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 Eutrofikasi didefinasikan sebagai perubahan air dari 
tidak produktif keproduktif (Rosenberg, 1985). Keadaan ini 
menyebabkan pertambahan nutrien yang berlebihan sehingga 
menghasilkan peningkatan kepada produktivitas plankton 
(Dresneck, 1998). Dengan itu, kualitas air semakin merosot dan 
tidak sesuai lagi bagi peruntukannya seperti: perikanan, rekreasi 
serta menurunkan keindahan sebuah sungai (Waite, 1984).  

 
 2.3 kologi Plankton  

 
Kehadiran plankton disuatu ekosistem perairan sangat 

penting. Karena fungsinya sebagai produsen primer atau karena 
kemampuannya dalam mensintesis senyawa organik dari 
senyawa anorganik melalui proses fotosintesis (Heddy dan 
Kurniati, 1996). Dalam ekosistem air, hasil dari fotosintesis yang 
dilakukan oleh fitiplankton bersama oleh tumbuhan air disebut 
sebagai produktifitas primer. Fitoplankton hidup terutama pada 
lapisan perairan yang mendapat cahaya matahari yang 
dibutuhkan untuk melakukan fotosintesis (Barus, 2001). 

Penentuan derajat kekotoran air limbah sangat 
dipengaruhi oleh adanya sifat fisik yang mudah terlihat. Adapun 
sifat fisik yang penting adalah suhu, TSS (Total Suspended 
Solids), Kecerahan, Kedalaman, debit, dan kecepatan arus 
(Sugiharto, 1987). 

Kandungan bahan kimia yang ada di dalam air limbah 
dapat merugikan lingkungan melalui berbagai cara. Bahan 
organik terlarut dapat menghabiskan oksigen dalam limbah 
serta akan menimbulkan rasa dan bau yang tidak sedap pada 
penyediaan air bersih, selain itu akan berbahaya apabila bahan 
tersebut merupakan bahan beracun (Sugiharto, 1987).    

 
2.3.1. Kecerahan 
 
  Kecerahan merupakan besaran untuk mengetahui 
sampai kedalaman berapakah cahaya matahari dapat 
menembus lapisan suatu ekosistem perairan.Nilai ini sangat 
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penting dalam kaitannya dengan laju fotosintesis. Besar 
kecerahan ini dapat diidentifikasikan dengan kedalaman air 
yang memungkinkan masih berlangsungnya proses fotosintesis. 
Nilai kecerahan sangat dipengaruhi oleh intensitas cahaya 
matahari, kekeruhan air, serta kepadatan plankton disuatu 
perairan (Barus, 2001; Suin, 2002). Menurut Haerlina (1987), 
kecerahan merupakan faktor pembatas bagi organisme 
fotosintesis (fitoplankton) dan juga penetrasi cahaya 
mempengaruhi migrasi vertikal harian dan dapat menyebabkan 
kematian organisme tertentu. 
 
2.3.2. Kedalaman 
 

Kedalaman perairan mempengaruhi jenis dan jumlah 
makrozoobentos yang digunakan sebagai indikator 
pencemaran. Odum (1971), mengatakan secara umum sungai 
dibagi menjadi dua zone, yaitu : 

1. Zona Rapid atau perairan dangkal, dimana 
kecepatan arus cukup tinggi, sehingga tampak 
bersih dari pasir maupun material lainnya. Zona ini 
biasanya dihuni oleh perphytic atau benthos yang 
mampu melekat kuat pada dasar substrat. 

2. Zona Pool atau perairan yang lebih dalam, dimana 
kecepatan arus agak lambat sehingga pasir atau 
material lainnya dapat mengendap, sehingga dasar 
perairan lunak. Dasar perairan ini cocok untuk hidup 
benthos jenis moluska dan cacing. 

Produktivitas perairan yang tinggi hanya terjadi pada 
lapisan perairan bagian atas, dimana terdapat cukup sinar 
matahari untuk proses sintesis dan produktivitas akan semakin 
menurun dengan semakin dalamnya perairan, karena 
intensitas cahaya matahari di lapisan tersebut berkurang 
(Ramdani, 2006). Kedalam sangat berpengaruh apakah masih 
ada fitopankton atau tidak, karena fitoplankton sangat 
membutuhkan sinar matahari untuk berfotosintesis dan 
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menghasilkan bahan-bahan organik yang nantinya akan 
digunakan oleh zooplankton dan dirinya sendiri. 

 
2.3.3. Debit Air 
 

Debit adalah laju aliran air (dalam bentuk volume air) 
yang melewati suatu penampang melintang sungai per satuan 
waktu. Dalam sistem satuan SI besarnya debit dinyatakan 
dalam satuan meter kubik per detik (m3/dt) (Asdak, 1995). 
Menurut (Soewarno, 1995), debit air (discharge) atau besarnya 
aliran sungai (stream flow) adalah volume aliran yang mengalir 
melalui suatu penampang melintang sungai persatuan waktu. 
Debit air sendiri biasanya dinyatakan dalam satuan meter kubik 
per detik (m3/detik) atau liter per detik (l/det). 

 
2.3.4. Kecepatan Arus 
 

Kecepatan arus berfungsi sebagai transportasi energi 
dan substansi seperti gas maupun mineral yang terdapat 
didalam air. Arus juga mempengaruhi penyebaran organisme 
(Michael, 1994 dalam Barus, 2001). Adanya arus pada suatu 
ekosistem akuatik membawa plankton (khusunya fitoplankton) 
yang menumpuk pada suatu tempat tertentu yang dapat 
menyebabkan terjadinya blooming pada lokasi tertentu jika 
tempat baru tersebut kaya akan nutrisi yang menunjang 
pertumbuhan fitoplankton dengan faktor abiotik yang 
mendukung bagi perkembangan kehidupan plankton ( Basmi, 
1992). 

Secara langsung kecepatan arus mempengaruhi tipe 
substrat dasar perairan dan banyaknya lumpur yang tersimpan 
didalam air sungai. Arus yang mempunyai aliran cepat akan 
membentuk substrat yang keras, sebaliknya arus yang beraliran 
lambat akan membentuk substrat yang lunak (hynes, 1963 
dalam hellawell 1986). 
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2.3.5. Suhu 
 

Suhu air merupakan faktor yang sangat menentukan. 
Menurut Hynes (1963) dalam Mulyanto (1992) laju oksidasi 
selain terpengaruh oleh keberadaan bakteri juga oleh suhu. 
Faktor ini juga mempengaruhi kelarutan oksigen, 100 persen 
nilai saturasi bervariasi dari 14 ppm pada 0°C sampai 0 ppm 
pada 100°C, sedangkan menurut Hellawell (1986) dalam 
Mulyanto (1992) suhu merupakan faktor pengontrol ekologi 
komunitas perairan, berpengaruh secara langsung dan akut 
terhadap batas letal organisme, berpengaruh secara tidak 
langsung dan kronis terhadap proses fisiologi dan ini terlihat dari 
proses reproduksi, laju pertumbuhan, pencapaian kematangan 
seksual dan tingkah laku. Perubahan suhu dari pola yang 
normal khususnya secara tiba-tiba dapat mengganggu proses 
fisiologis, dapat mempercepat atau memperlambat 
pertumbuhan dan siklus hidup menjadi tidak normal. 

Menurut Sastrawijaya (1991), suhu mempunyai 
pengaruh besar pada kelarutan oksigen, serta dapat 
meningkatkan metabolisme ikan dan selanjutnya akan 
menaikkan kebutuhan oksigen, tetapi jika suhu naik, maka 
kandungan oksigen dalam air menurun. 

 
2.3.6. Derajat Keasaman (pH) 

 
Derajat keasaman pH atau derajat keasaman digunakan 

untuk menyatakan tingkat keasaaman atau basa yang dimiliki 
oleh suatu zat, larutan atau benda. pH normal memiliki nilai 7 
sementara bila nilai pH > 7 menunjukkan zat tersebut memiliki 
sifat basa sedangkan nilai pH< 7 menunjukkan keasaman. pH 0 
menunjukkan derajat keasaman yang tinggi, dan pH 14 
menunjukkan derajat kebasaan tertinggi. Umumnya indicator 
sederhana yang digunakan adalah kertas lakmus yang berubah 
menjadi merah bila keasamannya tinggi dan biru bila 
keasamannya rendah (Sawyer  et al., 1994). 
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Derajat keasaman (pH) adalah ukuran untuk 
menentukan sifat asam dan basa. Perubahan pH di suatu air 
sangat berpengaruh terhadap proses fisika, kimia, maupun 
biologi dari organisme yang hidup di dalamnya. Derajat 
keasaman diduga sangat berpengaruh terhadap daya racun 
bahan pencemaran dan kelarutan beberapa gas, serta 
menentukan bentuk zat di dalam air. pH suatu cairan 
merupakan kepekatan ion hidrogen yang ada di dalam zat cair 
tersebut (Sawyer  et al., 1994). 

Perubahan pH yang disebabkan oleh aktivitas manusia 
antara lain masukan asam (basa) mineral dari industri, run off 
dari penambangan atau air tambang, sedangkan perubahan pH 
secara alami dapat berasal dari drainase tanah gambut yang 
dilapisi oleh batuan pasir atau granit, dimana sumbangan asam 
humus menyebabkan naiknya asam sungai atau turunnya pH 
(tidak ada kapasitas penyangga karena secara umum 
mengandung mineral yang rendah). Kondisi ini kadang-kadang 
ditambah dengan adanya hujan asam, disebabkan adanya 
industri yang semakin padat. 

Guncangan pH perairan dapat terjadi karena 
terbentuknya asam atau basa kuat, gas-gas dalam proses 
perombakan organik dan proses metabolisme organisme 
perairan (Afrianto dan Liviawati, 1991). 

 
2.3.7. Total Suspended Solid (TSS) 
 

Total Suspended Solid (TSS), adalah salah satu 
parameter yang digunakan untuk pengukuran kualitas air. 
Pengukuran TSS berdasarkan pada berat kering partikel yang 
terperangkap oleh filter, biasanya dengan ukuran pori tertentu. 
Umumnya, filter yang digunakan memiliki ukuran pori 0.45 μm. 
Nilai TSS dari contoh air biasanya ditentukan dengan cara 
menuangkan air dengan volume tertentu, biasanya dalam 
ukuran liter, melalui sebuah filter dengan ukuran pori-pori 
tertentu. Sebelumnya, filter ini ditimbang dan kemudian beratnya 
akan dibandingkan dengan berat filter setelah dialirkan air 
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setelah mengalami pengeringan. Berat filter tersebut akan 
bertambah disebabkan oleh terdapatnya partikel-partikel 
tersuspensi yang terperangkap dalam filter tersebut. Padatan 
yang tersuspensi ini dapat berupa bahan-bahan organik dan 
inorganik. Satuan TSS adalah miligram per liter (mg/l) (Clescerl, 
1905). 

Kandungan TSS memiliki hubungan yang erat dengan 
kecerahan perairan. Keberadaan padatan tersuspensi tersebut 
akan menghalangi penetrasi cahaya yang masuk ke perairan 
sehingga hubungan antara TSS dan kecerahan akan 
menunjukkan hubungan yang berbanding terbalik (Blom, 1994). 
  

Nilai TSS umumnya semakin rendah ke arah laut. Hal 
ini disebabkan padatan tersuspensi tersebut disupply oleh 
daratan melalui aliran sungai. Keberadaan padatan tersuspensi 
masih bisa berdampak positif apabila tidak melebihi toleransi 
sebaran suspensi baku mutu kualitas perairan yang ditetapkan 
oleh Kementrian Lingkungan Hidup, yaitu 70 mg/l (Helfinalis, 
2005). 
2.3.8.  Disolved Oxygen (DO) 
 

Kandungan Oksigen terlarut merupakan banyaknya 
oksigen terlarut dalam suatu perairan. Oksigen terlarut 
merupakan suatu faktor yang sangat penting di dalam 
ekosistem perairan, terutama sekali dibutuhkan untuk prosese 
respirasi bagi sebagian organisme air. Kelarutan oksigen di 
dalam air sangat dipengaruhi terutama oleh faktor suhu. 
Kelarutan maksimum oksigen di dalam air terdapat pada suhu 
0oC yaitu sebesar 14,16 mg/1 O2. Konsentrasi menurun sejalan 
dengan meningkatnya suhu air. Peningkatan suhu 
menyebabkan konsentrasi oksigen menurun dan sebaliknya 
suhu yang semakin rendah meningkatkan konsentrasi oksigen 
terlarut (Barus, 2001). Nilai oksigen terlarut di suatu perairan 
mengalami fluktuasi harian maupun musiman. Fluktuasi ini 
selain dipengaruhi oleh perubahan suhu juga dipengaruhi oleh 
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aktivitas fotosintesis dari tumbuhan yang menghasilkan oksigen 
(Barus, 2001). 

 
2.3.9. Nitrat 
 

Keberadaan senyawa nitrogen dalam perairan dalam 
keadaan berlebih akan menimbulkan pencemaran. Kandungan 
nitrogen yang tinggi disuatu perairan dapat disebabkan oleh 
limbah domestik,  pertanian, peternakan,dan industri. Hal ini 
akan berpengaruh terhadap kelimpahan plankton. Sumber 
makanan manusia dan hewan pada umumnya dapat 
dikelompokkan kedalam tiga jenis zat nutrisi yakni karbohidrat, 
lemak, dan protein. Dengan demikian kandungan limbah 
domestik pada umumnya juga terdiri dari tiga jenis zat tersebut. 

Produk penguraian karbohidrat diangap tidak 
mempunyai masalah yang serius bagi ekosistem perairan, 
karena berbagai jenis bakteri dan jamur dapat 
mengkonsumsinya. Senyawa yang dapat menimbulkan masalah 
adalah produk dari penguraian lemak dan protein yang berupa 
amonium (NH4

+) atau amoniak (NH3). Nitrat merupakan zat 
nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk dapat tumbuh dan 
berkembang, sementara senyawa nitrit yang dapat mematikan 
organisme akuatik. Secara alamiah kadar nitrat biasanya rendah 
namun kadar nitrat dapat menjadi tinggi dalam air tanah 
didaerah yang diberi pupuk nitrat/nitrogen (Alaerts, 1987). 

 
2.3.10. Fosfat  
 
 Fosfat merupakan unsur yang sangat esensial sebagai 
bahan nutrien bagi berbagai organisme akuatik. Fosfat 
merupakan unsur yang penting dalam aktivitas pertukaran 
energi dari organisme yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit 
(mikronutrien). Sehingga fosfat berperan sebagai faktor 
pembatas bagi pertumbuhan organisme. Peningkatan 
konsentrasi fosfat dalam suatu ekosistem perairan akan 
meningkatkan pertumbuhan alga dan tumbuhan air lainnya 
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secara cepat. Peningkatan yang menyebabkan terjadinya 
penurunan kadar oksigen terlarut, dengan timbulnya anaerob 
yang menghasilkan senyawa toksik misalnya methan, nitrit, dan 
belerang (Winarno, 1991). Menurut Alaerts (1987), senyawa 
fosfat di perairan dipengaruhi oleh limbah penduduk, industri, 
dan pertanian. Di daerah pertanian, fosfat berasal dari bahan 
pupuk yang masuk kedalam sungai melalui drainase dan aliran 
air hujan. 

2.3.11   Penentuan Beban Pencemaran 
 

  Beban pencemar sungai adalah jumlah suatu unsur 
pencemar yang terkandung dalam sungai. Beban pencemar 
sungai dapat disebabkan oleh adanya aktifitas industri, 
pemukiman, dan pertanian. Beban pencemar sungai dapat 
dihitung dengan rumus (Mitsch & Gosselink, 1993 dalam 
Marganof, 2007) : 

 BPS = (Cs)j x Qs x f     (1) 
 Keterangan: 

BPS = Beban Pencemar Sungai (kg/hari) 
(Cs)j = Kadar sebenarnya unsur pencemar- j (mg/l) 
Qs = Debit Air Sungai (m3/s)   
f = Faktor Konversi= 0.001 

 
  Beban pencemar industri adalah beban pencemar yang 

diakibatkan oleh limbah cair industri dan didasarkan pada 
jumlah unsur pencemar yang terkandung dalam aliran limbah 
cair. Untuk menghitung nilai beban pencemar industri digunakan 
rumus sebagai berikut: 

BPI  = (∑Qw x Cw)xf    (2) 
Keterangan: 
BPI  = Beban Pencemar Industri (kg/hari) 
Qw  = Debit Limbah Cair Industri (m3/hari) 
Cw  = Konsentrasi Polutan Air Limbah (mg/l) 
f  = Faktor Konversi = 0.001  
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2.3.12   Kapasitas Asimilasi 
 Kapasitas asimilasi didefinisikan sebagai kemampuan 

badan air dalam menerima beban pencemaran tanpa 
menyebabkan terjadinya proses penurunan kualitas air yang 
ditetapkan sesuai peruntukannya (Quano, 1993). Kapasitas 
asimilasi atau kapasitas homeostatis merupakan kemampuan 
badan air dalam menetralisir atau membersihkan sendiri (self 
purification) terhadap beban pencemar sampai kondisi tidak 
tercemar.  

 Sungai dikatakan berada dalam kondisi tercemar, 
apabila mengalami perubahan karakteristik fisik, kimia, dan 
biologi.  Perubahan  karakteristik disebabkan adanya tekanan 
ekologis yang berkaitan dengan fungsi sungai sebagai badan air 
penerima limbah. Pada awalnya limbah yang masuk ke sungai 
dapat secara alami dinetralisir sampai pada kondisi tidak 
tercemar. Namun apabila konsentrasi limbah yang masuk lebih 
besar dari pada kemampuan sungai dalam menetralisir limbah, 
maka akan terjadi pencemaran. Bahan pencemar (polutan) 
dapat berupa gas, bahan-bahan terlarut, dan partikulat. 
Pencemar memasuki badan air dengan berbagai cara, misalnya 
melalui atmosfer, tanah, limpasan (run off) pertanian, limbah 
domestik dan perkotaan, pembuangan limbah industri, dan lain-
lain (Effendi, 2003). Konsentrasi dari partikel polutan yang 
masuk ke perairan akan mengalami tiga macam fenomena yaitu 
pengenceran (dilution), penyebaran (dispersion) dan reaksi 
penguraian (decay of reaction). Pengenceran terjadi pada arah 
vertikal ketika air limbah sampai di permukaan perairan, 
sedangkan penguraian merupakan pengenceran pada 
permukaan perairan ketika limbah tercampur karena arus 
(Quano, 1993).  

Metode yang digunakan untuk menentukan nilai kapasitas 
asimilasi dikemukakan oleh Quano (1993), sebagai berikut :  
1. Metode hubungan antara kualitas air dan beban pencemaran  

Kapasitas asimilasi ditentukan dengan cara 
memplotkan nilai-nilai kualitas air  suatu perairan pada kurun 
waktu tertentu dengan beban pencemaran dalam suatu 
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grafik. Selanjutnya direferensikan dengan nilai baku mutu air 
kelas IV Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001.   

2. Metode arus bermuatan partikel  
 Kapasitas asimilasi ditentukan dengan cara 

membandingkan konsentrasi limbah dengan konsentrasi air 
sungai yang menerima limbah, dengan memperhitungkan 
kecepatan aliran, perbedaan konsentrasi dan debit sungai.  

3. Metode penurunan oksigen dari streeter dan phelps  
 Kapasitas asimilasi ditentukan dengan cara mengamati 

pengurangan nilai oksigen terlarut. Faktor yang 
diperhitungkan dalam metode ini antara lain waktu perjalanan 
limbah di sungai. Kapasitas asimilasi juga merupakan 
kemampuan sungai dalam menerima bahan organik bersifat 
mudah terurai secara biologis (biodegradable) yang banyak 
membutuhkan oksigen untuk proses dekomposisi, sehingga 
menurunkan kadar oksigen dalam badan air. Sungai mampu 
melakukan asimilasi penambahan oksigen dari atmosfer 
melalui proses reaerasi sehingga kandungan oksigen terlarut 
dalam perairan mencukupi untuk kehidupan organisme 
(Hasham, 2004). Ada dua konsep yang berhubungan dengan 
kapasitas asimilasi menurut (Gang et al, 2004) yaitu beban 
kritis (critical load) dan kemampuan membersihkan diri (self 
purification).  
 Beban kritis merupakan beban yang mampu diterima 

oleh badan air untuk membersihkan diri secara alami. 
Penentuan kapasitas asimilasi sangat sulit karena ada beberapa 
sifat dari organisme yang berbeda. Misalnya organisme yang 
bersifat mudah terurai secara biologis dan yang sulit terurai 
secara biologis. Penentuan kapasitas asimilasi sangat penting 
sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pengendalian 
pencemaran air (Lee et al, 2008). 
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III. METODE PENELITIAN 
 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 
 

Penelitian mulai dilakukan pada bulan juli sampai 
agustus 2012 di Sungai Klinter, Kecamatan Kertosono, 
Kabupaten Nganjuk. Penentuan lokasi pengambilan sampling 
dengan menggunakan Metode“Purposive Sampling” yaitu 
dengan menentukan 3 stasiun pengamatan/ pengambilan 
sampel dan melakukan pengambilan air berdasarkan debit rata-
rata limbah harian sebanyak 1 kali pengambilan dan 3 kali 
pengulangan. Data debit rata-rata harian dapat dilihat pada 
Lampiran 1. 
 
3.2. Alat dan Bahan 

 
3.2.1. Alat 
 
Peralatan penelitian terbagi menjadi dua bagian yaitu: 
1. Peralatan untuk pengukuran di lapangan.  
2. Laboratorium yang diperlukan untuk pengukuran DO,  Fosfat, 

TSS, Nitrat dan Kelimpahan Plankton. 
Peralatan yang digunakan untuk pengukuran di lapangan 
antara lain:  
1. GPS    7. Botol Film                                              
2. pH meter            8. Ember 
3. Thermometer     9. Botol BOD                                   
4. Secchi Disk       10. Cool Box 
5. Current Meter    11. Pipet tetes 
6. Plankton Net      12. Gelas ukur  
 

3.2.2. Bahan 
 
Bahan yang digunakan dalam pengambilan sampel air yakni 

aquades untuk membersihkan botol sampel, larutan lugol 1% 
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digunakan untuk pengawet sampel plankton, serta es batu 
sebagai pengawet seluruh sampel yang diambil. 

 
3.3. Metode Penelitian 
 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah 
metode deskriptif yang bertujuan memperoleh informasi 
mengenai keadaan saat pengamatan. Metode ini merupakan 
upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan 
menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi dilapang.  

Penelitian bersifat deskriptif yaitu usaha mengungkapkan 
suatu penelitian dan keadaan sebagaimana adanya sehingga 
hanya merupakan penyingkapan fakta (Hermawan, 1997). 
Untuk teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan metode penelitian sampel (Sample Survey 
Method). Menurut Hadi (1982) bahwa pengambilan sampel 
dimaksud dengan mengambil data hanya sebagian dari populasi 
yang nantinya diharapkan dapat menggambarkan sifat populasi 
dari obyek penelitian.   

 
3.4. Penentuan Stasiun Pengambilan Sampel 
 

Penetapan stasiun pengamatan ditentukan berdasarkan 
pada sumber masukan limbah pada lokasi yang berbeda serta 
memperhatikan mudahnya medan yang ditempuh agar 
pelaksanaan pengambilan sampel dapat berjalan dengan baik. 
Lokasi pengamatan dibagi menjadi tiga titik, dengan jarak antar 
titik ± 1000 meter. Adapun ketiga stasiun tersebut antara lain: 

 
1. Stasiun pertama 

 
Lokasi ini terletak pada titik buangan limbah pabrik kertas. 

Lokasi ini terletak pada koordinat 07036’17,5” LS dan 
112004’49,8” BT Pemilihan lokasi ini berdasarkan adanya 
saluran limbah cair pabrik kertas. Lokasi ini adalah daerah yang 
terkena dampak langsung dari limbah cair pabrik kertas 
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sebelum adanya proses degradasi maksimal oleh aktivitas 
mikroorganisme akuatik. Lokasi stasiun 1 dapat dilihat pada 
Gambar 3.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
        

        
        
         
 

  Gambar 3.1 Lokasi stasiun 1  
 

2. Stasiun kedua 
Titik ini terletak pada daerah aliran sungai pada jarak antara 

900 m – 1100 m dari titik saluran buangan limbah cair pabrik 
kertas. Lokasi ini terletak di Desa Pandan asri yang memiliki 
koordianat 07°36’03” LS dan 112°04’56,9” BT. Lokasi stasiun 2 
dapat dilihat pada Gambar 3.2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
             Gambar 3.2 Lokasi stasiun 2 
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3. Stasiun ketiga  

 
Titik ini terletak pada daerah aliran sungai pada jarak antara 

1900 m – 2100 m dari titik saluran buangan limbah cair pabrik 
kertas. Lokasi ini terletak di Desa Pandan asri yang memiliki 
koordianat 07°35’55,1” LS dan 112°04’56,2” BT. Lokasi stasiun 
3 dapat dilihat pada Gambar 3.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Gambar 3.3 Lokasi stasiun 3 
 

1.5. Pengambilan sampel Air 
 

 Mendapatkan sampel yang homogen dilakukan 
pengambilan sampel yang representatif, yaitu sampel yang 
dapat mewakili pada daerah disekitarnya. Dengan pengambilan 
sampel yang representatif data hasil pengujian dapat 
menggambarkan kualitas lingkungan yang mendekati kondisi 
sesungguhnya. Pengambilan sampel merupakan bagian dari 
penelitian yang sangat penting, karena sampel merupakan 
cerminan dari populasi yang ada. Metode pengambilan sampel 
menggunakan metode purposif sampling yaitu sampel dipilih 
berdasarkan pertimbangan tertentu (Singarimbun et al., 1989 
dalam Azwir, 2006). 
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Cara pengambilan sampel air dapat dilakukan sebagai 
berikut : 
1. Sungai dengan debit kurang dari 5 m3/detik, diambil pada 

satu titik ditengah sungai pada kedalaman 0,5 kali 
kedalaman dari permukaan diperoleh contoh air dari 
permukaan sampai ke dasar secara merata. Penentuan titik 
berdasarkan debit 5 m3/s dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Sungai dengan debit antara 5 m3/s – 150 m3/s sampel 
diambil pada dua titik masing-masing pada jarak 1/3 dan 
2/3 lebar sungai, pada kedalaman 0,5 kali kedalaman dari 
permukaan, sehingga diperoleh sampel air dari permukaan 
sampai ke dasar secara merata kemudian dicampurkan. 
Penentuan titik berdasarkan debit antara 5 m3/s dapat 
dilihat pada Gambar 3.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.5 Penentuan Titik sampel dengan debit antara 5-150 m
3
/s 

Gambar 3.4 Penentuan titik sampel dengan 

debit 5 m3/s 
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3. Sungai dengan debit lebih dari 150 m3/detik, diambil minimum 
pada enam titik masing-masing pada jarak 1/4, 1/2, dan 3/4 
lebar sungai pada kedalaman 0,2 dan 0,8 kali kedalaman dari 
permukaan sehingga diperoleh contoh air dari permukaan 
sampai ke dasar secara merata lalu dicampurkan. Penentuan 
titik berdasarkan debit lebih dari 5 m3/s dapat dilihat pada 
Gambar  3.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Setiap pengambilan sampel selanjutnya ditampung dalam 
ember dan dicampur  menjadi satu. 

5. Jika debit diatas 5 m3/s, maka Sampel dari ember yang 
merupakan campuran dari titik-titik pengambilan tersebut 
kemudian diambil satu botol dan diawetkan dengan es. 

6. Sampel yang telah dimasukkan ke botol sampel diberi label 
sampel. 

7. Sampel air dilakukan pengepakan sedemikian rupa sehingga 
tidak berhubungan langsung dengan cahaya matahari, dan 
diupayakan tidak terjadi goncangan selama diperjalanan. 

8. Selanjutnya sampel air segera dibawa ke laboratorium untuk 
dilakukan analisis. 

 
 

Gambar 3.6 Penentuan Titik dengan Debit di atas 150 m
3
/s 
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3.6. Pengambilan Sampel Plankton 
 

Masing-masing stasiun pengamatan dilakukan pengambilan 
air sebanyak 30 liter menggunakan alat water sampler. Air yang 
diambil tersebut didapat dari daerah fotik titik pengambilan 
sampel untuk uji fisik dan kimia 10 liter sebanyak 3 kali ulangan 
kemudian dicampur menjadi satu. Sampel tersebut kemudian 
dilewatkan ke dalam jaring plankton (Plankton Net) yang pada 
bagian ujungnya dilengkapi dengan botol film. Untuk 
mengawetkan ke dalam botol film diberikan larutan lugol 1 % 
sebanyak 3-4 tetes dan diawetkan dengan es. Sampel air 
dilakukan pengepakan sedemikian rupa sehingga tidak 
berhubungan langsung dengan cahaya matahari, dan 
diupayakan tidak terjadi goncangan selama diperjalanan. 
Sampel air yang berisi plankton, parameter fisik, dan kimia itu 
kemudian dibawa ke Laboratorium Hidrobiologi Fakultas 
Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya untuk 
diidentifikasi. Penentuan titik pengambilan sampel plankton 
dapat dilihat pada Gambar  3.7.  
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3.7. Pengukuran Faktor Fisik dan Kimia di lapang 
 
Faktor fisik dan kimia diukur mencakup : 
1. Suhu (C0) 

Suhu diukur pada permukaan dengan memasukkan 
thermometer yang dimasukkan ke dalam badan air selama 
beberapa menit. 

2. Kecerahan (m) 
Kecerahan diukur dengan menggunakan secchi disk yang 
dimasukkan ke dalam air secara pelan-pelan hingga batas 
tidak tampak pertama kali dan dicatat kedalamannya sebagai 
(d1), kemudian dimasukkan lebih dalam lagi dan pelan-pelan 
ditarik kembali sampai nampak pertama kali dan dicatat 
kedalamannya sebagai (d2). Data yang diperoleh 
dimasukkan dalam rumus: 
 
                      =  kedalaman 1(d1) + kedalaman 2 (d2)     (3) 
 
 

3.  pH 
pH diukur dengan mengunkan pH meter dengan cara 
memasukkan pH meter ke dalam airsampel air yang telah 
diambil sampai pembacaan pada alat konstan dan dibaca 
angka yang tertera pada pH meter tersebut. 

4. Kedalaman (m) 
Kedalaman diukur dengan memasukkan tongkat pendugaan 
kedalaman yang telah diberi skala ke dalam perairan. 

5. Kecepatan Arus (m³/s) 
Penentuan kecepatan arus menggunakan alat current meter. 
Penggunaan current meter yakni sungai secara melintang 
dibagi menjadi empat bagian. Diukur arus masing-masing 

Kecerahan 

2 
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segmen berdasarkan putaran pada current meter bersamaan 
dengan stopwatch selama 1 menit. 

6. Debit Air (m/s) 
Pengukuran debit aliran sungai klinter diperlukan untuk 
mengetahui kecepatan arus dan untuk dapat menentukan 
pengambilan sampel yang baik dan mengetahui keragaman 
data pada setiap segmen pada satu stasiun dan didapatkan 
data sampel yang akurat dan baik. Untuk mengukur debit 
sungai klinter menggunakan metode Current Meter. 
Alat dan bahan yang digunakan untuk mengukur debit aliran 
air : 
a. Meteran untuk mengukur lebar dan kedalaman sungai 
b. Current Meter untuk mengukur debit aliran air 
c. Stopwatch untuk menghitung waktu 
d. Rafia digunakan untuk pembatas lebar segmen (tiap 

segmen) 
e. Air sungai sebagai media yang akan diukur debit 

alirannya 
Metode ini dilakukan dengan cara : 

1. Mengukur kedalaman dan lebar sungai dengan 
menggunakan meteran. 

2. Membagi lebar sungai menjadi 5 segmen (masing-
masing segmen lebarnya sama) 

3. Diukur arus masing-masing segmen berdasarkan 
putaran pada current meter bersamaan dengan 
stopwatch selama 1 menit 

4. Dicatat hasilnya dan dianalisa menggunakan rumus 
untuk mengetahui kecepatan dan debit aliran air. 

Kemudian untuk mendapatkan debit air menggunakan rumus :   

     (4) 

 Keterangan:  
 Q = Debit aliran sungai (m³/s)  
 A = Luas bagian penampang basah (m²)  
 v = Kecepatan aliran (m/s) 
 Cara penentuan debit air dapat dilihat pada Gambar 3.8.  
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3.8. Pengamatan Di Laboratorium 
 

Sampel air yang telah diambil kemudian dibawa ke 
laboratorium untuk diproses lebih lanjut. Pemeriksaan dan 
identifikasi plankton, parameter fisik, dan kimia dilakukan di 
laboratorium Mikrobiologi Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan 
Universitas Brawijaya.  

 
3.9. Analisisa Data 
 
3.9.1. Analisa Parameter Fisik dan Kimia Perairan 
 

Parameter fisik dan kimia perairan yang terukur dianalisis 
secara deskriptif yakni dengan membandingkan parameter 
kualitas air dengan baku mutu air menurut PP. RI. No. 82 Tahun 
2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian kualitas 
air kelas IV yakni air yang peruntukannya dapat digunakan 
untuk perikanan, pengairan, peternakan dan peruntukan yang 
lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama.  

Analisis parameter kualitas air dikaji dengan pola 
perbandingan (comparison). Data yang sudah diperoleh 

Gambar 3.8 Teknik Pengukuran Debit 
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kemudian disajikan dalam bentuk grafik dan tabel. Tahap 
analisa kualitas air secara deskriptif adalah sebagai berikut : 

1. Mencari rata-rata dari masing-masing parameter pada 
setiap stasiun 

2.  Menyajikan data dalam bentuk grafik  
 3. Membandingkan data dengan baku mutu kualitas perairan 

dan literatur yang ada untuk melihat kualitas perairan 
 

3.9.2. Analisa Struktur Komunitas Plankton 
 
Data yang diperoleh pada penelitian ini berupa kepadatan 

individu serta kelimpahan plankton perliter. Dengan 
menggunakan data kelimpahan plankton tersebut kemudian 
dilakukan analisis data berupa indeks keanekaragaman 
plankton menurut Shannon-Weiner (Krebs, 1989), indeks 
Ekuitabilitas dari plankton pada setiap stasiun penelitian (Zar, 
1999), dan Indeks Saprobik antar stasiun pengamatan (Krebs, 
1989). Lebih jelasnya adapun rumus dari masing-masing 
analisis data tersebut adalah sebagai berikut: 
 
1. Indeks Keanekaragaman (diversitas) Shannon-Wiever (H’) 

Indeks keanekaragaman plankton pada ketiga stasiun 
dihitung berdasarkan rumus Shannon-Wiever ( H’ ) berikut ini 
(Brower et al, 1990): 
 
Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiever ( H’ ) = -∑ Pi ln Pi (5)     
 
Dimana: 
H’ = Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiever(H’) 
Pi = ni/N, jumlah jenis ke-i per jumlah total seluruh jenis 
Ln = Logaritma natural 
 
 Kriteria keanekaragaman dan pengklasifikasian tingkat 
pencemaran sungai berdasarkan Indeks Shannon-Wiever (H’) 
dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Kriteria Indeks Shannon-Wiever 

H’                          Klasifikasi 

0<H’<2,3 Keanekaragaman rendah 

2,3<H’<6,9 Keanekaragaman sedang 

H’>6,9 Keanekaragaman tinggi 

 
Berdasarkan indeks keanekaragaman juga dapat 

ditentukan kriteria mutu kualitas perairan (modifikasi Lee dkk 
(1975). Klasifikasi mutu kualitas perairan berdasarkan indeks 
Shannon-Wiever dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

 
 
 

2. Indeks Ekuitabilitas ( E )  

Untuk mengetahui sebaran ataupun distribusi kelimpahan 
antar takson dalam komunitas dilakukan uji indeks ekuitabilitas 
yang disebut juga indeks keseragaman. Adapun rumus dari 
indeks keseragaman adalah sebagai berikut (Zar, 1999): 

 
Indeks Keseragaman ( E ) =      (6) 
 
Dimana: 
E = Indeks Ekuitabilitas 
H′ = Indeks Shannon-Weiner 

H Maks = Indeks diversitas maksimum, dimana H Maks = Ln S 
(S adalah banyaknya spesies). 

H’ Tingkat Cemaran Perairan 

>2 Tidak Tercemar 

2 - 1.6 Tercemar Ringan 

1.5 - 1 Tercemar Sedang 

< 1 Tercemar Berat 

H′ 

H Maks 

Tabel 3.2 Klasifikasi pencemaran berdasarkan Indeks Shannon 

Wiever(H’) 
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Besarnya nilai E berkisar antara 0-1(Michael,1984). Nilai indeks 
Ekuitabilitas dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3   Kriteria Indeks Ekuitabilitas 

E Klasifikasi 

0<E<0,4 Keseragaman rendah 

0,4<E<0,6 Keseragaman sedang 

E>0,6 Keseragaman tinggi 

 
3. Indeks Saprobik ( X ) 
 
 Saprobitas perairan adalah keadaan kualitas air yang 
diakibatkan adanya penambahan bahan organik dalam suatu 
perairan yang biasanya indikatornya adalah jumlah dan susunan 
spesies dari organisme dalam perairan tersebut. Analisa ini 
menitikberatkan pada evaluasi parameter penyubur (tropic 
indicator) dengan parameter pencemar (saprobic index). Tingkat 
saprobik akan menunjukkan derajat pencemaran yang terjadi di 
perairan dan akan diwujudkan dalam banyaknya jasad renik 
indikator pencemaran. Indeks saprobik dapat dicari dengan 
rumus: 
 
 
X =         (7) 
 
Dimana : 
X = Indeks saprobik 
A = Jumlah spesies divisi Cyanophyta 
B = Jumlah spesies divisi Euglenophyta 
C = Jumlah spesies divisi Chrysophyta 
D = Jumlah spesies divisi Chlorophyta 
 

Organisme renik diperairan terdiri dari berbagai jenis 
plankton atau algae yang memiliki sifat yang khas sehingga 
memungkinkan hidup pada lingkungan tertentu. Jenis-jenis 
organisme saprobitas yang berada pada lingkungan tercemar 

C + 3D - B - 3A 
A + B + C + D 
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akan berbeda satu dengan yang lain. Kondisi ini dipengaruhi 
oleh keadaan lingkungan diperairan tersebut. Berdasarkan 
organisme penyusunnya, maka tingkat saprobitas dapat dibagi 
menjadi empat kelompok seperti dalam Tabel 3.4.  
 

Tabel 3.4 Kriteria Indeks Saprobik 

Bahan 
Pencemar 

Tingkat 
Pencemar 

Tingkat Saprobitas Indeks 
Saprobitas 

Bahan Organik Sangat berat Poli saprobik -3.0 s/d -2.0 

Cukup berat Poli/α-mesosaprobik -2.0 s/d -1.5 

α-meso/polisaprobik -1.5 s/d -1.0 

α-mesosaprobik -1.0 s/d -0.5 

Bahan Organik  
dan Anorganik 

Sedang α/β-mesosaprobik -0.5 s/d  0.0 

β/α-mesosaprobik  0.0 s/d  0.5 

Ringan β-mesosaprobik  0.5 s/d  1.0 

β-meso/oligosaprobik  1.0 s/d  1.5 

Bahan Organik 
Dan Anorganik 

Sangat 
ringan 

Oligo/β-mesosaprobik  1.5 s/d  2.0 

Oligosaprobik  2.0 s/d  3.0 
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 Gambar 3.9 Diagram Alir Pengambilan Sampel Air untuk Uji Fisik dan Kimia 

1

.

5 

 

3.11   DIAGRAM ALIR PENELITIAN 

3.11.1   Diagram Alir Pengambilan Sampel Air 

Diagram alir pengambilan sampel untuk uji fisik dan 
kimia dapat dilihat pada Gambar 3.9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stasiun 1  Stasiun 3 Stasiun 2 

TSS, PO4-P,NO3-N, dianalisis di laboratorium 

1.5 

l 

Sampel dimasukkan dalam botol ukuran 

1.5 l sebanyak 3 kali pengulangan 
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3.11.2   Diagram Alir Pengambilan Sampel Plankton 

Diagram alir pengambilan sampel plankton dapat dilihat 
pada Gambar 3.10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 3.10 Diagram Alir Pengambilan Sampel Plankton 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1. Parameter Fisik dan Kimia Perairan Yang 
Mempengaruhi Keanekaragaman Plankton 

 
Analisa kualitas air limbah sangat dipengaruhi oleh adanya 

sifat fisik yang mudah terlihat. Adapun sifat fisik yang penting 
adalah suhu, TSS (Total Suspended Solids), Kecerahan, 
Kedalaman, debit, dan kecepatan arus (Sugiharto, 1987). 
Kandungan bahan kimia yang ada di dalam air limbah dapat 
merugikan lingkungan melalui berbagai cara. Bahan organik 
terlarut dapat menghabiskan oksigen dalam limbah serta akan 
menimbulkan rasa dan bau yang tidak sedap pada penyediaan 
air bersih, selain itu akan berbahaya apabila bahan tersebut 
merupakan bahan beracun (Sugiharto, 1987). Macam-macam 
faktor fisik dan kimia yang diamati dalam penelitian ini adalah: 
suhu, kecerahan, kedalaman, kecepatan arus, debit, TSS, pH, 
DO, NO3, PO4. Hasil pengamatan faktor fisik dan kimia dapat 
dilihat pada Tabel 4.1.  

 
 

No Parameter 
Satuan stasiun 

1 
stasiun 

2 stasiun 3 

1 Kecerahan m 0.07 0.15 0.25 

2 Kedalaman m 0.45 0.89 0.77 

3 Debit m³/s 0000  0.46 0.63 0.56 

4 
kecepatan 
arus 

m/s 
0.20 0.10 0.10 

5 Suhu ˚C 28.00 29.00 30.40 

6 pH  6.94 6.89 6.84 

7 TSS 
mg/l 

35.67 27.67 24.33 

8 DO mg/l 0.50 0.68 0.74 

9 NO3 mg/l 1.47 1.39 1.03 

10 PO4 mg/l 0.19 0.18 0.18 

 

Tabel 4.1 Hasil Analisa Faktor Fisik dan Kimia 

 

 

Sumber : Analisa perhitungan 
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4.1.1. Kecerahan 
 

Menurut Haerlina (1987), kecerahan merupakan faktor 
pembatas bagi organisme fotosintesis (fitoplankton) dan juga 
penetrasi cahaya mempengaruhi migrasi vertikal harian dan 
dapat menyebabkan kematian organisme tertentu. 

Data hasil pengukuran kecerahan pada ketiga stasiun 
pengamatan berkisar antara 0.07-0.25 m. Kecerahan tertinggi 
terdapat pada stasiun 3, sedangkan kecerahan terendah pada 
stasiun 1. Pada stasiun 1 kecerahan lebih rendah karena 
banyaknya padatan tersuspensi dan terlarut yang berasal dari 
limbah cair pabrik kertas. Pada stasiun 3 memiliki kecerahan 
paling tinggi karena sedikit partikel terlarut dan partikel 
tersuspensi sehingga warna air lebih jernih. Jika dilihat dari nilai 
kecerahan pada stasiun 2 dan 3 terdapat peningkatan nilai 
kecerahan, hal ini mengindikasikan keadaan perairan yang lebih 
baik. Grafik hasil analisa kecerahan pada setiap stasiun dapat 
dilihat pada Gambar 4.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 4.1. Diagram Batang Hasil Analisa Kecerahan pada 

Stasiun       Penelitian 
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4.1.2. Kedalaman 
 

Produktivitas perairan yang tinggi hanya terjadi pada lapisan 
perairan bagian atas, dimana terdapat cukup sinar matahari 
untuk proses sintesis dan produktivitas akan semakin menurun 
dengan semakin dalamnya perairan, karena intensitas cahaya 
matahari di lapisan tersebut berkurang (Ramdani, 2006). 
Pengukuran kedalaman pada setiap stasiun digunakan untuk 
menentukan titik pada pengambilan sampel air. Namun 
disamping itu, kedalaman juga berpengaruh terhadap suhu 
perairan. Semakin dalam suatu perairan, semakin besar pula 
variasi suhu yang terjadi. Hasil pengukuran kedalaman pada 
setiap stasiun berturut-turut adalah : 0.45 m, 0.89 m, 0.77 m. 
Berdasarkan data kedalaman yang didapat, terlihat bahwa 
kedalaman sungai bervariasi ada yang dalam dan ada pula 
yang dangkal. Dimungkinkan karena debit sungai pada saat 
musim kemarau kecil dan pada musim penghujan debit air 
banyak sehingga sungai mengalami sedimentasi yang cukup 
cepat dikarenakan padatan terlarut dan tersuspensi serta 
sampah-sampah daun yang hanyut terbawa oleh arus air. Hasil 
pengamatan kedalaman dapat dilihat pada Gambar 4.2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gambar 4.2 Diagram Batang Hasil Pengamatan Kedalaman pada 

Setiap Stasiun 
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4.1.3. Debit Air 
  Pengukuran debit air berfungsi untuk mengetahui metode 

mana yang tepat untuk digunakan dalam menentukan titik 
pengambilan sampel. Disamping itu fungsi debit air juga tidak 
terbatas pada penentuan titik pengambilan sampel air, namun 
juga berfungsi untuk mengetahui tingkat pengenceran 
konsentrasi parameter lingkungan yang ada pada sungai. 
Namun, dalam penelitian ini, Pengukuran debit hanya berfungsi 
sebatas untuk mementukan metode pengambilan sampel air 
saja.  

 Dari hasil pengukuran debit air pada setiap pengamatan 
stasiun 1 sampai 3 berturut-turut adalah: 0.46 m3/s, 0.63 m3/s, 
0.56 m3/s. Debit air yang terbesar berada pada stasiun 1 karena 
titik ini terjadinya pertemuan antara buangan ahir limbah dengan 
perairan sungai,sehingga debitnya semakin besar. Karena hasil 
dari pengukuran debit air pada setiap stasiun < 5 m3/s, maka 
jika kita mengacu pada penentuan sampling air sungai menurut 
SNI, sampling air diambil pada lebar 0.5 lebar sungai dan 0.5 
kedalaman pada stasiun pengamatan. Untuk lebih jelasnya 
mengenai debit air pada setiap stasiun pengamatan, dapat 
dilihat pada Gambar 4.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4.3 Diagram Batang Hasil Analisa Debit pada Setiap Stasiun 
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4.1.4. Kecepatan Arus 
 

Adanya arus pada suatu ekosistem akuatik membawa 
plankton (khusunya fitoplankton) yang menumpuk pada suatu 
tempat tertentu yang dapat menyebabkan terjadinya blooming 
pada lokasi tertentu jika tempat baru tersebut kaya akan nutrisi 
yang menunjang pertumbuhan fitoplankton dengan faktor abiotik 
yang mendukung bagi perkembangan kehidupan plankton ( 
Basmi, 1992). 

Di perairan lotik (mengalir), arus merupakan faktor pembatas 
yang penting. Arus ini berperan dalam penyebaran gas-gas 
vital, garam-garam, dan mikroorganisme perairan. Gerakan ini 
mempengaruhi organisme dalam air, karena gerakan air 
tersebut membantu penyebaran panas dalam air dan membantu 
menaikkan kandungan oksigen. Hasil pengukuran kecepatan 
arus dari stasiun 1 sampai 3 berturut-turut adalah 0.2 m/s, 0.1 
m/s, 0.1 m/s. Kecepatan terbesar berada pada stasiun 1, hal ini 
karena stasiun 1 merupakan pertemuan antara aliran sungai 
dengan saluran pembuangan limbah cair pabrik kertas. 
Kemudian stasiun 2 dan 3 memiliki kecepatan arus seragam 
yakni sebesar 0.1 m/s. Hal ini dimungkinkan karena jika dilihat 
dari faktor penghambat kecepatan air yakni antara lain: substrat 
sungai banyak mengandung lumpur, seresah, dan serat-serat 
organik yang tersebar diseluruh perairan serta banyak dijumpai 
tumbuhan air seperti enceng gondok dan kangkung air yang 
menutupi hampir seluruh aliran sungai, mengakibatkan 
kecepatan aliran air dapat menurun. Untuk lebih jelasnya lagi, 
grafik kecepatan air pada setiap stasiun dapat dilihat pada  
Gambar 4.4. 
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4.1.5. Suhu 
 

Sinar matahari yang tiba pada suatu permukaan perairan 
akan memberikan panas pada badan perairan. Jika jumlah 
radiasi yang diserap oleh badan perairan berbeda, maka suhu 
yang dimiliki oleh badan perairan tersebut juga berbeda. Hasil 
pengukuran menunjukkan suhu pada stasiun 1 sebesar 28˚ C. 
Suhu perairan pada stasiun 1 tampak lebih rendah dari kedua 
stasiun yang lain. Hal ini dimungkinkan karena waktu 
pengambilan sampel pada pagi hari yakni pada jam 08.00 WIB, 
sehingga suhu lingkungan masih relatif sejuk dengan sinar 
matahari belum begitu panas. 

 Suhu yang tercatat pada stasiun 2 sebesar 29˚ C dengan 
waktu pengukuran pada jam 09.00 WIB. Sebenarnya, jika kita 
melihat waktu pengukuran suhu pada stasiun 2, harusnya 
selisih suhu tidak terlalu besar karena pada jam 09.00 WIB, 
intensitas mataharipun belum begitu terik dan juga sinar 

Gambar 4.4 Diagram Batang Hasil Analisa Kecepatan Arus 
Setiap Stasiun 
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matahari terhalang oleh bangunan kolam. Berdasarkan pola 
fluktuasi suhu pada perairan dapat dipengaruhi faktor-faktor 
antropogen (diakibatkan oleh aktifitas manusia) seperti limbah 
serta hilangnya pelindung badan perairan yang menyebabkan 
sinar matahari langsung mengenai permukaan air sehingga 
terjadi peningkatan suhu.  Seperti yang terjadi pada stasiun 2, 
suhu air pada stasiun 2 mendapat pengaruh dari limbah cair 
yang dibuang oleh pabrik kertas. Sedangkan pada stasiun 3 
suhu yang tercatat sebesar 30,4˚ C. Dari ketiga stasiun 
pengamatan suhu pada stasiun 3 merupakan yang tertinggi. Hal 
ini terjadi karena pada saat pengamatan yakni pada jam 10.00 
WIB, cahaya matahari sudah terasa panas serta kedalaman 
perairan yang tidak terlalu dalam mengakibatkan suhu perairan 
cepat naik. 

Walaupun terdapat variasi suhu, suhu yang dimiliki oleh 
ketiga stasiun tersebut jika dihubungkan dengan kehidupan 
plankton masih termasuk dalam kisaran suhu yang optimum. 
Menurut Isnansetyo dan Kurniastuti (1995), kisaran suhu yang 
optimum bagi perkembangan plankton adalah 23-30˚ C. Suhu 
perairan dapat mempengaruhi kehidupan organisme yang 
berada didalamnya termasuk plankton.  

Menurut Barus (2004), hal ini terjadi karena suhu perairan 
akan mempengaruhi kelarutan oksigen yang ada diperairan 
tersebut. Semakin tinggi suhu perairan, maka kelarutan oksigen 
semakin menurun. Variasi nilai suhu pada setiap stasiun 
pengamatan dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4.5 Diagram Batang Hasil Analisa Suhu pada 
Setiap Stasiun Pengamatan 
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4.1.6. pH (Derajat Keasaman) 
 

Nilai pH ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 
aktivitas biologis misalnya fotosintesis dan respirasi organisme, 
suhu dan keberadaan ion-ion dalam perairan tersebut (Prescott, 
1970). 

Hasil pengamatan menunjukkan nilai pH setiap stasiun 1 
sampa 3 berturut-turut adalah: 6.94, 6.89, 6.44. pH di stasiun I 
tinggi diakibatkan oleh komposisi kimia dan substrat dasar 
perairan yang mungkin mengandung zat kapur lebih banyak 
sehingga menaikkan nilai pH. Adanya kandungan bahan organik 
yang tinggi di stasiun 3 akan menghasilkan asam organik yang 
lebih banyak pula melalui proses penguraian bahan organik 
secara aerob. Kandungan  asam organik tersebut dapat 
menurunkan nilai pH.  

Berdasarkan PP. RI. NO. 82 Tahun 2001 nilai  pH di sungai 
Klinter masih tergolong layak bagi kehidupan organisme akuatik. 
Dalam hal ini nilai yang diperbolehkan antara 6-9. Menurut 
Prescot (1979), pH yang layak bagi kehidupan ognanisme 
akuatik berkisar antara 6.2-8.5. Wetzel dan Likens (1979) 
menambahkan, efek letal atau mematikan asam terhadap 
organisme akuatik tampak ketika nilai pH < 5. Untuk lebih 
jelasnya nilai pH pada setiap stasiun pengamatan dapat dilihat 
pada Gambar 4.6.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.6 Diagram Batang Hasil Analisa pH pada Setiap 

Stasiun Pengamatan 



 

 

46 

 

 
 
4.1.7. Total Suspended Solid (TSS) 
 

Jumlah padatan tersuspensi sangat berpengaruh terhadap 
penetrasi cahaya yang masuk ke dalam badan perairan yang 
berakibat pada besar kecilnya kelimpahan plankton di suatu 
perairan. Nilai padatan tersuspensi (TSS) pada stasiun 1 
sampai dengan stasiun 3 berturut-turut adalah: 35.67 mg/l, 
27,67 mg/l, 24.33 mg/l. Nilai padatan tersuspensi (TSS) yang 
terbesar adalah pada stasiun 1, hal ini dikarenakan stasiun 1 
dekat dengan saluran pembuangan akhir limbah cair pabrik 
kertas. 

 Nilai padatan tersuspensi (TSS) yang terkecil yakni pada 
stasiun 3 dikarenakan air pada stasiun 3 dikarenakan terdapat 
sedikit tumbuhan air sehingga aliran air tidak terhambat. TSS 
pada stasiun 2 lebih besar dengan stasiun 3 dikarenakan jarak 
titik saluran pembuangan limbah cair pabrik kertas lebih dekat 
dengan titik 2. Jika dihubungkan dengan baku mutu air 
golongan II menurut PP. RI. No. 82 Tahun 2001, maka nilai 
padatan tersuspensi (TSS) pada stasiun 1 dan 2 masih 
tergolong layak, namun pada stasiun 3 tergolong tidak layak 
karena melebihi baku mutu yang diperbolehkan yakni 50 mg/l. 
Untuk lebih jelasnya nilai padatan tersuspensi (TSS) dari stasiun 
1 sampai stasiun 3 dapat dilihat pada Gambar 4.7.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar  4.7 Diagram Batang Hasil Analisa TSS pada Setiap Stasiun 
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4.1.8. Disolved Oxygen (DO) 
 

Oksigen telarut merupakan salah satu unsur pokok pada 
proses metabolisme organisme, terutama untuk proses 
respirasi, disamping itu juga dapat digunakan sebagai petunjuk 
kualitas air (Odum, 1971). 

Oksigen terlarut merupakan suatu faktor yang sangat 
penting di dalam ekosistem perairan, terutama sekali dibutuhkan 
untuk prosese respirasi bagi sebagian organisme air. Kelarutan 
oksigen di dalam air sangat dipengaruhi terutama oleh faktor 
suhu. Nilai DO (desolved oxygen) pada stasiun 1 sampai 3 yaitu 
0.5 mg/l, 0.68 mg/l, dan 0.74 mg/l nilai DO tertinggi pada stasiun 
1 dikarenakan jarak antaran titik output limbah dengan stasiun 1 
hanya berjarak ± 5m, menurut teori pencampuran jika ada dua 
aliran air bertemu maka akan bercampur sempurna pada jarak ± 
100m. nilai DO dari stasiun 1 sampai 3 menunjukkan kenaikan, 
ini dimungkinkan karena semakin meningkatnya proses foto 
sintesin oleh plankton sehingga  oksigen dalam air semakin 
bertambah. Berdasarkan PP. RI. No. 82 Tahun 2001 golongan 
IV, nilai DO masih tergolong layak karena sesuai dengan baku 
mutu yang telah ditetapkan yakni batas minimal 0 mg/l. Nilai DO 
dari stasiun 1 sampai 3 dapat dilihat pada Gambar 4.8.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar  4.8 Diagram Batang Hasil Analisa DO pada Setiap Stasiun 
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4.1.9. NO3-N 
 

Nitrat adalah bentuk utama dari nitrogen di perairan alami 
dan merupakan nutrien utama bagi pertumbuhan tanaman dan 
alga. Senyawa nitrat dapat dihasilkan dari proses oksidasi 
sempurna senyawa nitrogen di perairan (Effendi 2003). Nitrat 
juga merupakan zat hara penting bagi organisme ototrof dan 
diketahui sebagai factor pembatas pertumbuhan (Eaton et al., 
1995). 

Besar kecilnya kandungan nitrat diperairan dapat 
mempengaruhi kesuburan perairan karena nitrat merupakan 
nutrisi yang essensial yang dibutuhkan tumbuhan untuk 
berkembang. Sungai yang terlalu subur akan menyebabkan 
penurunan kualitas air diakibatkan adanya pertumbuhan yang 
tidak terkendali (blooming) fytoplankton maupun tumbuhan air 
lainnya. Analisa kandungan nitrat yang didapatkan dari 
pengamatan stasiun 1 sampai dengan stasiun 3 berturut-turut 
adalah: 1.47 mg/l, 1.39 mg/l, 1.03 mg/l. Nilai nitrat terbesar 
terdapat pada stasiun 1 karena merupakan titik yang paling 
dekat dengan saluran pembuangan akhir limbah cair pabrik 
kertas. Sebaliknya kandungan nitrat pada stasiun 3 paling 
rendah karena banyak terdapat tumbuhan air seperti enceng 
gondok yang berkembang disepanjang aliran sungai 
dipersekitaran stasiun 3. Tingginya populasi tumbuhan air 
mengakibatkan konsumsi nitrat juga tinggi sehingga konsentrasi 
nitrat diperairan kecil. Berdasarkan baku mutu air menurut PP. 
RI No. 82 Tahun 2001, nilai kandungan nitrat yang dimiliki 
sungai klinter tergolong layak. Dalam hal ini batas maksimum 
kandungan nitrat untuk air golongan II yakni <10 mg/l. Untuk 
lebih jelasnya, grafik hasil analisa kandungan nitrat dapat dilihat 
pada Gambar 4.9.   
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4.1.10. PO4-P 
 

Sehingga fosfat berperan sebagai faktor pembatas bagi 
pertumbuhan organisme. Peningkatan konsentrasi fosfat dalam 
suatu ekosistem perairan akan meningkatkan pertumbuhan alga 
dan tumbuhan air lainnya secara cepat. Peningkatan yang 
menyebabkan terjadinya penurunan kadar oksigen terlarut, 
dengan timbulnya anaerob yang menghasilkan senyawa toksik 
misalnya methan,nitrit, dan belerang (Winarno, 1991). 

Fosfat juga merupakan faktor pembatas dalam 
perkembangan alga, fytoplankton, dan juga tumbuhan air 
lainnya. Fosfat digunakan sebagai sumber nutrisi utama untuk 
pertumbuhan selain nitrat. Hasil analisa konsentrasi fosfat pada 
setiap stasiun pengamatan berturut-turut adalah: 0.19 mg/l, 0.18 
mg/l, 0.18 mg/l. Konsentrasi fosfat terbesar terdapat pada 
stasiun 1 karena merupakan titik yang paling dekat dengan 
saluran pembuangan akhir limbah cair pabrik kertas.  

Gambar 4.9 Diagram Batang Hasil Analisa Konsentrasi Nitrat 
pada Setiap Stasiun 
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Stasiun 2 dan stasiun 3 memiliki konsentrasi fosfat yang 
sama. Hal ini dimungkinkan karena sepanjang aliran sungai 
setelah ada masukan limbah, terdapat tumbuhan air (enceng 
gondok) yang berkembang sangat pesat (blooming) sehingga 
konsentrasi fosfat turun akibat digunakan oleh tumbuhan air dan 
phytoplankton. Berdasarkan baku mutu air menurut PP. RI 
No.82 Tahun 2001, nilai kandungan fosfat yang dimiliki sungai 
klinter tergolong tidak layak karena sudah melebihi baku mutu 
air golongan II yakni <0.2 mg/l. Untuk lebih jelasnya, hasil 
analisa fosfat pada setiap stasiun dapat dilihat pada Gambar 
4.10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.11   Analisa Beban Pencemaran dan Kapasitas Asimilasi 
Sungai 

 
Analisa beban pencemaran ditujukan untuk mengetahui 

potensi beban pencemar dari berbagai sumber yang 
diperkirakan dapat mempengaruhi perairan penerima. Untuk 

Gambar 4.10 Diagram Batang Hasil Analisa Fosfat pada Setiap Stasiun 
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lebih jelasnya mengenai beban pencemar sungai Klinter dapat 
dilihat pada Tabel. 4.2 dibawah ini. 

 
 

 
 
Stasiun penelitian (stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3) secara 

umum memiliki kondisi yang beragam. Persamaan regresi pada 
konsentrasi dan beban pencemaran TSS adalah y = 0,017x + 
4,707 dengan  R² = 0,274. Untuk lebih jelasnya tentang nilai 
beban pencemaran TSS dapat dilihat pada Gambar 4.11. Pada 
gambar tersebut dapat dilihat bahwa secara keseluruhan kondisi 
stasiun penelitian untuk parameter TSS masih dibawah 
kapasitas (under capacity). Oleh karena itu, dapat disimpulkan 
secara keseluruhan kondisi stasiun penelitian belum tercemar 
oleh parameter TSS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Nama Variabel 
Beban Pencemaran (kg/hari) 

Stasiun 1 Stasiun 2 Stasiun 3 

1 TSS (mg/l) 1417.67 1506.13 1177.18 

2 NO3 (mg/l) 58.42 75.66 49.83 

3 PO4  (mg/l) 7.55 9.79 8.71 

Tabel 4.2 Analisa Beban Pencemaran 

 

Sumber: Analisa Perhitungan 2012 

Gambar 4.11 Analisa Regresi  antara Parameter TSS  dengan 
Beban  Pencemaran  TSS 
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Parameter NO3 di stasiun penelitian memiliki konsentrasi 

dibawah under capacity. Gambar 4.12 merupakan gambar 
regresi linier yang didapat dari korelasi antara konsentrasi dan 
beban pencemaran parameter NO3 . Pada gambar tersebut 
didapat persamaan y = 0,011x + 0,605 dengan R² = 0,4. Adapun 
kapasitas asimilasi maksimum adalah 75.66 kg/hari. Jika dilihat 
dari beban pencemaran harian parameter NO3 yang kecil, maka 
dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kondisi seluruh 
stasiun penelitian belum tercemar oleh parameter NO3 karena 
beban pencemaran masih jauh dibawah kapasitas asimilasi 
maksimum sungai.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parameter Parameter PO4 di stasiun penelitian memiliki 

konsentrasi yang juga dibawah under capacity. Gambar 4.13 
merupakan gambar regresi linier yang didapat dari korelasi 
antara konsentrasi dan beban pencemaran parameter PO4. 
Pada gambar tersebut didapat persamaan y = -0,004x + 0,222 
dengan R² = 0,767. Adapun kapasitas asimilasi maksimum 

Gambar 4.12 Analisa Regresi Antara Parameter NO3 dengan  

Beban Pencemar NO3 
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adalah 255.39 kg/hari. Jika dilihat dari beban pencemaran 
harian parameter PO4 yang kecil, maka dapat disimpulkan 
bahwa secara keseluruhan kondisi seluruh stasiun penelitian 
belum tercemar oleh parameter PO4 karena beban pencemaran 
masih jauh dibawah kapasitas asimilasi maksimum sungai.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
4.2. Struktur Komunitas Plankton 

 
Struktur komunitas plankton digunakan sebagai indikator 

utama untuk mengkaji pencemaran lingkungan pada penelitian 
ini. Pryfogle dan Lowe (1979) in Weitzel (1979) mengemukakan 
bahwa asosiasi antara fitoplankton dengan sistem perairan 
mengalir sering menggambarkan komunitas alga perifitik.  
Komunitas perifiton maupun fitoplankton merupakan variabel 
penting dalam ekosistem mengalir (Weitzel 1979). Organisme 
tersebut berperan sebagai organisme ototrof yang mampu 
berfotosintesis dengan memanfaatkan senyawa anorganik 

Gambar 4.13 Analisa Regresi antara Konsentrasi PO4 dengan  

  Beban Pencemar PO4 
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menjadi bahan organik serta sebagai penghasil oksigen. Selain 
itu, perifiton dan fitoplankton merupakan makanan bagi ikan  

herbivor dan bentos. 
Berdasarkan pengamatan plakton di sungai Klinter pada 

bulan April sampai dengan Mei 2012 diperoleh jenis-jenis 
plankton dapat dilihat pada Tabel 4.2.  
 

Sumber: Analisa Perhitungan 

 

No Divisi Genus Titik 1 Titik 2 Titik 3 

1 Chlorophyta Carteria 1109.9 554.9 0 

2   Chlamydomonas 2219.9 1664.9 0 

3   Dunaliella 1664.9 1109.9 1109.9 

4   Polyblepharides 6659.5 1664.9 0 

5   Spondylosium 4439.7 0 4439.7 

6   Spyrogira 0 0 0 

7 Chrysophyta Achnanthes 0 0 0 

8   Cyclotella 0 554.9 0 

9   Diatoma 1664.9 554.9 1109.9 

10   Fragilaria 554.9 554.9 0 

11   Navicula 554.9 2774.8 1664.9 

12   Nitzschia 28303.1 25528.2 0 

13   Pinularia 2774.8 0 0 

14   Surirella 12764.2 8324.4 554.9 

15   Synedra 6104.6 1664.9 0 

16 Cyanophyta Eucapsis 0 0 0 

17   Hydrocoleum 12764.1 299679.3 31632.8 

18   Oscillatoria 31077.9 0 43841.9 

Kelimpahan Total 112657.3 371269.5 84354.2 

Tabel 4.2 Hasil analisa kelimpahan & struktur komunitas plankton 



 

 

55 

 

Berdasarkan tabel kelimpahan diatas, dapat dilihat bahwa di 
stasiun 1 didapatkan 18 genus dengan kelimpahan total sebesar 
112657.3 ind/l dan spesies yang mendominasi adalah dari divisi 
Cyanophyta yakni Oscillatoria sebesar 31077.9 ind/l. Kehadiran 
kelas Chlorophyceae dan kelas Bacillariophyceae atau lebih 
dikenal sebagai diatom dalam kuantitas yang banyak 
menunjukkan tahap kualitas air yang bersih (Muhammad Ali et 
al., 2003). Apabila sebuah wilayah itu didominasi oleh populasi 
kelas Cyanophyceae atau lebih dikenal sebagai alga biru-hijau 
yang mengindikasikan bahwa perairan tersebut tercemar. Alga 
biru-hijau banyak menyebabkan masalah-masalah pencemaran 
sungai seperti gangguan terhadap habitat kehidupan akuatik 
(Boyd, 1981), peningkatan kandungan toksik, serta 
menimbulkan rasa dan bau dalam air minuman (Salam dan 
Perveen, 1997), kemasukan bahan kimia berbahaya (B3) 
(Salam et al., 2000), serta pemandangan yang kotor (Boney, 
1989). Divisi Cyanophyta merupakan indikator untuk perairan 
yang kotor, jumlah kelimpahan dari divisi Cyanophyta yang 
besar mengindikasikan bahwa kondisi perairan di stasiun 1 telah 
mengalami pencemaran.  

Stasiun 2 didapatkan 10 genus dengan kelimpahan total 
sebesar 371269.5 ind/l dan spesies yang mendominasi adalah 
dari divisi Cyanophyta yakni Hydrocoleum sebesar 299679.3 
ind/l serta kelimpahan divisi Cyanophyta merupakan yang 
terbesar yang ada pada struktur komunitas plankton di stasiun 
2. Keberadaan divisi Cyanophyta yang besar dan mendominasi 
pada stasiun 2, juga mengindikasikan bahwa pada stasiun 2 
masih terjadi pencemaran.  

Stasiun 3 didapatkan 7 genus dengan kelimpahan total 
sebesar 84354.2 ind/l dan spesies yang mendominasi adalah 
dari divisi Cyanophyta yakni genus Hidrocoleum sebesar 
31632.8 ind/l serta kelimpahan terbesar juga dari divisi 
Cyanophyta. Hal ini mengindikasikan bahwa di stasiun 3 masih 
terjadi pencemaran. Pada stasiun 3 terlihat juga bahwa terjadi 
penurunan jumlah genus. Jika kita merujuk kepada ilmu 
planktonologi, disebutkan bahwa setiap jenis plankton memiliki 
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kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan yang berbeda-
beda, sebagai contoh divisi Chloropyta dan Chrysophyta yang 
akan mati jika terkena bahan toksik yang tinggi. Untuk lebih 
jelasnya data kelimpahan plankton pada setiap stasiun dapat 
dilihat pada Gambar 4.11. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.1. Indeks Keanekaragaman (H’) dan Keseragaman (E) 
 

Keberadaan mikroorganisme air (plankton) dapat digunakan 
untuk menguji kualitas perairan. Plankton yang merupakan 
produktifitas primer di perairan berperan penting dalam 
penyediaan pakan alami dan juga penetralisir pencemar yang 
masuk kedalam badan perairan. Dari data hasil analisa jumlah 
kelimpahan plankton yang didapat, dengan menggunakan 
metode Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiever (H’) maka 
akan dapat diketahui nilai keanekaragaman jenis plankton dan 
keseragaman penyebarannya di perairan. Hasil perhitungan 
indeks Shannon-Wiever (H’) dapat dilihat pada Tabel 4.3.  

Gambar 4.11 Diagram Batang Hasil Analisa Kelimpahan Plankton 

pada Setiap Stasiun 
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Sumber : Analisa perhitungan 
 
Dari tabel 4.3 hasil perhitungan H’ diatas diketahui bahwa 

nilai keanekaragaman dan keseragaman terbes ar terdapat 
pada stasiun 1 yakni sebesar 2.04 dan 0.18. Hal ini 
dimungkinkan karena pada stasiun 1, tidak terdapat plankton 
yang mendominasi di setiap divisi. Mackentum (1969) dalam 
Basmi (1999) menyatakan bahwa senyawa ortofosfat 
merupakan faktor pembatas bila kadarnya di bawah 0,004 ppm, 
sementara pada kadar lebih dari 0.10 ppm PO4-P dapat 
menimbulkan blooming. Meskipun begitu, stasiun 1 masih 
memiliki keanekaragaman rendah dan keseragaman sedang. 
Menurut  kriteria pencemaran berdasarkan indeks Shannon-
Wiever (H’), kondisi sungai di stasiun 1 termasuk dalam katagori 
tercemar ringan. 

Berbeda dengan kondisi pada stasiun 1, stasiun 2 memiliki 
nilai keanekaragaman dan keseragaman terendah yakni 
sebesar 0.55 dan 0.04, dikarenakan terjadi dominasi dari divisi 
Cyanophyta yakni Hydrocoleum sebesar 299679.3 sehingga 
mempengaruhi jumlah keanekaragaman dan keseragaman. 
Divisi Cyanophytamerupakan indicator untuk perairan yang 
kotor, Berdasarkan indeks Shannon-Wiever (H’), kondisi sungai 
pada stasiun 2 termasuk dalam katagori tercemar berat dengan 
keanekaragaman rendah dan keseragaman yang rendah.  

Keadaan yang lebih baik ditunjukkan oleh stasiun 3 dimana 
keanekaragaman dan keseragaman plankton mulai 
menunjukkan peningkatan yakni sebesar 1.09 dan 0.10 
Meskipun tingkat diversitasnya masih tergolong rendah, namun 
berdasarkan tabel H’ terlihat adanya upaya perbaikan kualitas 
air sungai yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai 

Nilai Stasiun 1 Stasiun 2 Stasiun 3 

H’ 2.04 0.55 1.09 

E 0.18 0.04 0.10 

Tabel 4.3 Tabel Hasil Perhitungan Indeks Shannon-Wiever 

((H’) 



 

 

58 

 

diversitas. Pencemaran air sungai yang terjadi disebabkan oleh 
bahan organik dan non organik akan diseimbangkan kembali 
oleh populasi plankton yang ada di perairan  tersebut (Gao dan 
Song, 2005). Berdasarkan indeks Shannon-Wiever (H’), stasiun 
3 termasuk dalam katagori tercemar ringan. Untuk melihat 
gambaran seberapa besar tingkat keanekaragaman dan 
keseragaman plankton di sungai Klinter dapat dilihat pada 
Gambar 4.12.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2. Indeks Saprobik (X) 
 

Tingkat pencemaran suatu perairan dapat diketahui dari nilai 
indeks saprobitas (X). Hasil analisa tingkat pencemaran sungai 
Klinter berdasarkan indeks saprobitas dapat dilihat pada Tabel 
4.4.  

 
 

Gambar 4.12 Diagram Batang Hasil Perhitungan Indeks 
Keanekaragaman (H’)     dan Keseragaman (E) di 

lokasi Penelitian 
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Sumber : Analisa perhitungan 

 

 
 

 
 
Berdasarkan hasil dari perhitungan indeks saprobitas (X) 

diketahui bahwa stasiun 2 dan stasiun 3 memiliki nilai saprobitas 
terendah yakni sebesar -2.49 dan -2.45. Menurut Kriteria 
pencemaran berdasarkan indeks saprobitas, pencemaran di 
stasiun 2 dapat dikatagorikan  ke dalam pencemaran sangat 
berat dengan  fase saprobitas poly saprobik. Fase tersebut 
berarti bahwa limbah cair pabrik kertas yang dibuang masuk ke 
dalam sungai Klinter memiliki konsentrasi bahan organik yang 
sangat tinggi sehingga kualitas air buruk. Hal ini jelas akan 
sangat mempengaruhi kualitas sungai Klinter, meskipun limbah 
ini akan diencerkan oleh air sungai, namun masukan yang terus 
menerus akan memperbesar konsentrasi pencemar di sungai. 

Untuk nilai saprobitas stasiun 1 memiliki nilai saprobitas 
sebesar -0.27. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi sungai di 
stasiun 1 masuk dalam kategori tercemar sedang oleh bahan 
organik dan anorganik dengan fase saprobitas β/α-meso 
saprobik. Kondisi ini dimungkinkan karena pada jarak ± 5 m 
sebelum titik stasiun 1, terdapat tempat membuang limbah cair 
pabrik kertas di sungai klinter tetapi belum tercampur secara 
total karena titik tempat pembuangan limbah dengan aliran 
sungai terlalu dekat.  

Berbeda dengan stasiun 1 memiliki tingkat pencemaran 
sedang, stasiun 2 dan stasiun 3 memiliki nilai saprobitas yang 
lebih besar yakni -2.49 dan -2.45. Itu berarti, stasiun 2 dan 
stasiun 3 tercemar berat oleh limbah organik dan anorganik 
walaupun kenaikan saprobitas pada stasiun 3 masih kecil. Hal 
ini mengindikasikan bahwa peran produktifitas primer 
(fitoplankton & tumbuhan air) dalam pemulihan kembali kondisi 

Nilai Stasiun 1 Stasiun 2 Stasiun 3 

Indeks Saprobik 
(X) 

-0.27 -2.49 -2.45 

Tabel 4.4 Hasil analisa pencemaran berdasarkan indeks saprobik 
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sungai berjalan dengan baik, sehingga tingkat pencemaran 
menunjukkan penurunan yang besar Untuk mengetahui 
gambaran dari kondisi sungai klinter berdasarkan indeks 
saprobik dapat dilihat pada Gambar 4.13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 4.13 Diagram Batang Hasil Analisa Indeks Saprobik 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 KESIMPULAN 
 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisa 
kemampuan purifikasi sungai klinter kabupaten nganjuk, dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sifat fisik-kimia perairan sungai Klinter berdasarkan PP. 
RI. No.82 Tahun 2001 golongan IV didapatkan nilai TSS, 
DO, NO3-N, PO4-P yang masih normal dan jauh dari 
nilai yang menghawatirkan. 

2. Plankton yang ditemukan di stasiun penelitian sebanyak 
18 genus yang terbagi kedalam 3 filum yakni: 
Chlorophyta sebanyak 6 genus, Chrysophyta sebanyak 
9 genus, dan Cyanophyta sebanyak 3 genus. 

3. Nilai kelimpahan terbesar pada stasiun 2 yakni sebesar 
2261857.5 ind/l dengan genus yang mendominasi 
adalah Cyanophyta yakni Hydrocoleum sebesar 
299679.3 ind/l, sedangkan nislai kelimpahan terendah 
terdapat pada stasiun 3 yakni sebesar 84354.2 ind/l 
dengan genus yang mendominasi adalah Hidrocoleum 
sebesar 31632.8 ind/l.  

4. Nilai indeks keanekaragaman dan kemerataan tertinggi 
terdapat pada stasiun 1 yakni sebesar 1.43 dan 0.49, 
sedangkan indeks keanekaragaman dan kemerataan 
terendah terdapat pada stasiun 2 yakni sebesar 0.19 dan 
0.08.  

5. Nilai Indeks saprobitas tertinggi terdapat pada stasiun 1 
yakni sebesar 0.27, sedangkan nilai saprobitas terendah 
terdapat pada stasiun 2 yakni sebesar -2.49. 

6. Secara keseluruhan kondisi sungai klinter berdasarkan 
indeks keanekaragaman dan saprobik termasuk 
kedalam kategori tercemar sedang sampai sangat berat 
dengan keanekaragaman dan kestabilan komunitas 
plankton yang rendah, serta tingkat saprobitas berada 
pada fase α/β-mesosaprobik sampai polisaprobik. 
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5.2 SARAN 
 
1. Diharapkan adanya penelitian ulang mengenai kandungan 

yang ada dalam limbah tersebut sehingga diketahui 
penyebab tercamarnya sungai klinter. 

2. Diharapkan adanya penelitian sampai hilir sungai 
sehingga dapat membandingkan bagaimana 
keanekaragaman dan keseragaman di sungai klinter. 
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LAMPIRAN 1 

A. TABEL ANALISA DEBIT RATA-RATA OUTLET LIMBAH CAIR PABRIK KERTAS 

Jam h1 v1 l Q1 h2 v2 l Q2 h3 v3 l Q3 

11:00 0.05 1.3 1.18 0.08 0.06 1.3 1.18 0.09 0.05 1.2 1.18 0.07 

12:00 0.07 1.3 1.18 0.11 0.06 1.3 1.18 0.09 0.06 1.3 1.18 0.09 

13:00 0.06 1.3 1.18 0.09 0.06 1.3 1.18 0.09 0.06 1.3 1.18 0.09 

14:00 0.08 1.4 1.18 0.13 0.06 1.4 1.18 0.10 0.07 1.3 1.18 0.11 

15:00 0.07 1.3 1.18 0.11 0.06 1.4 1.18 0.10 0.06 1.4 1.18 0.10 

16:00 0.06 1.3 1.18 0.09 0.06 1.4 1.18 0.10 0.06 1.3 1.18 0.09 

17:00 0.06 1.2 1.18 0.08 0.06 1.2 1.18 0.08 0.06 1.2 1.18 0.08 

18:00 0.09 1.3 1.18 0.14 0.08 1.3 1.18 0.12 0.08 1.3 1.18 0.12 

19:00 0.07 1.2 1.18 0.10 0.07 1.3 1.18 0.11 0.07 1.3 1.18 0.11 

20:00 0.07 1.2 1.18 0.10 0.07 1.3 1.18 0.11 0.07 1.3 1.18 0.11 

21:00 0.07 1.3 1.18 0.11 0.07 1.2 1.18 0.10 0.07 1.3 1.18 0.11 

22:00 0.08 1.5 1.18 0.14 0.08 1.5 1.18 0.14 0.07 1.4 1.18 0.12 

23:00 0.08 1.3 1.18 0.12 0.07 1.3 1.18 0.11 0.07 1.3 1.18 0.11 

0:00 0.07 1.2 1.18 0.10 0.07 1.2 1.18 0.10 0.08 1.4 1.18 0.13 

1:00 0.08 1.7 1.18 0.16 0.08 1.7 1.18 0.16 0.08 1.6 1.18 0.15 

2:00 0.08 1.5 1.18 0.14 0.08 1.5 1.18 0.14 0.08 1.5 1.18 0.14 
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3:00 0.08 1.5 1.18 0.14 0.08 1.5 1.18 0.14 0.08 1.5 1.18 0.14 

4:00 0.07 1.6 1.18 0.13 0.07 1.6 1.18 0.13 0.07 1.5 1.18 0.12 

5:00 0.07 1.4 1.18 0.12 0.07 1.3 1.18 0.11 0.08 1.4 1.18 0.13 

6:00 0.07 1.6 1.18 0.13 0.08 1.5 1.18 0.14 0.08 1.5 1.18 0.14 

7:00 0.06 1.4 1.18 0.10 0.07 1.5 1.18 0.12 0.07 1.4 1.18 0.12 

8:00 0.07 1.6 1.18 0.13 0.07 1.5 1.18 0.12 0.06 1.6 1.18 0.11 

9:00 0.06 1.4 1.18 0.10 0.07 1.4 1.18 0.12 0.06 1.4 1.18 0.10 

10:00 0.06 1.3 1.18 0.09 0.06 1.3 1.18 0.09 0.06 1.3 1.18 0.09 
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LANJUTAN LAMPIRAN 1 

B. GRAFIK HASIL ANALISA DEBIT SALURAN OUTPUT LIMBAH CAIR PABRIK KERTAS 
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LAMPIRAN 2. 

Kriteria Mutu Air Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI. No. 82 Tahun 2001 

Parameter  
Satuan 

Kelas  
Keterangan I II III IV 

FISIKA 

 
Temperatur 

 

o
C 

 
Dev 3 

 
Dev 3 

 
Dev 3 

 
Devi 5 

Deviasi temperature dari 
keadaan ilmiahnya 

Residu Terlarut mg/l 1000 1000 1000 2000  

 
 
Residu 
Tersuspensi 

 
 
 
Mg/l 

 
 
 
50 

 
 
 
50 

 
 
 
400 

 
 
 
400 

Bagi pengolahan air secara 
konvensional, residu 
tersuspensi ≤ 5000 mg/l 

KIMIA ORGANIK 

 
 
 

pH 

  
 
 

6-9 

 
 
 

6-9 

 
 
 

6-9 

 
 
 

5-9 

Apabila secara alamiah di luar 
rentang tersebut, maka 
ditentukan berdasarkan 

kondisi alamiah 

BOD Mg/l 2 3 6 12  

COD Mg/l 10 25 50 100  

DO Mg/l 6 4 3 0 Angka batas minimum 

LANJUTAN LAMPIRAN 2 
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Total fosfat sbg 
P 

 
Mg/l 

 
0,2 

 
0,2 

 
1 

 
5 

 

NO3 sbg N Mg/l 10 10 20 20  

 
 

NH3 sbg N 

 
 

Mg/l 

 
 

0,5 

 
 

(-) 

 
 

(-) 

 
 

(-) 

Bagi perikanan, 
kandungan amoniak 
bebas untuk ikan yang 
peka ≤ 0,02 mg/l 
sebagai NH 3 
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Lampiran 3. Denah Lokasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

74 

 

LAMPIRAN 4 

GAMBAR ALAT DAN BAHAN DALAM PENELITIAN 

1. ALAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPS Meteren 

Sacchi Disk DO Meter 

Termometer Botol ukuran 1.5 L 
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Current Meter Cool Box 

Ember ukuran 10 L Kertas Karbon 

Pipet Tetes Botol Film 

Plankton Net Karet 

LANJUTAN LAMPIRAN 4 
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2. BAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquades Lugol 

Es Batu 

pH Meter 
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LAMPIRAN 5 

FOTO PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Keadaan Air Stasiun 1 

 

Foto Keadaan Air Stasiun 3 

 

Foto Keadaan Air Stasiun 2 

 

Foto Pengambilan Sampel Air 

 

Foto Pengepakan Sampel 

 

Foto Pengambilan Sampel Plankton 
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Lanjutan Lampiran 5.  Foto Masukan dan Kebocoran Aliran 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Masukan Gambar 18. Masukan 

               Gambar 20. Kebocoran                                         Gambar 21. Kebocoran 
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LAMPIRAN 6 

Gambar Plankton Hasil dari Identifikasi di Laboratorium 

1.  Divisi Chlorophyta 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. Divisi Chrysophyta 

 

 

 

 

 

Carteria 
 

Chlamydomonas 
 

Dunaliella 

 

Spyrogira 

 
Spondylosium 

 
Polyblepharides 

 

Diatoma 

 
Cyclotella 

 
Achnanthes 
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LANJUTAN LAMPIRAN 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Divisi Cyanophyta 

 

 

 

 

 

 

 

Fragilaria 

 
Nitzschia 

 

Pinularia 
 

Navicula 
 

Synedra 
 

Surirella 
 

OscilLatoria 
 

Hydrocoleum 
 

Eucapsis 
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LAMPIRAN 7 

Surat Keterangan Hasil Analisa Laboratorium 
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LANJUTAN LAMPIRAN 7 
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LANJUTAN LAMPIRAN 7 
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LAMPIRAN 8 
 
A. PERHITUNGAN DEBIT PADA STASIUN PENELITIAN 
 

 STASIUN 1 
Lebar sungai = 8,4 m 
V = 0,2 m/s 
Sungai dibagi menjadi 5 segmen persegmen (lebar) = 8,4/5 = 
1,68 m 
A1 = 1/2*1,68*0,26 = 0,22 m2 
A2 = 1/2*1,68*(0,26+0,37) = 0,53 m2 
A3 = 1/2*1,68*(0,37+0,45) = 0,69 m2 
A4 = 1/2*1,68*(0,3+0,45) = 0,63 m2 
A5 = 1/2*1,68*0,3 = 0,25 m2 
∑A = 2,32 m2 
Q = v*A 
Q = 0,2*2,32 = 0,46 m3/s 

 
 STASIUN 2 
Lebar sungai = 10,4 m 
V = 0.1 m/s 
Lebar sungai dibagi menjadi 5 segmen dengan lebar segmen 
(l) = 10,4/5 = 2,08m 
A1 = 1/2*2,08*0,64 = 0,58 m2 
A2 = 1/2*2,08*(0,64+0,78) = 1,36 m2 
A3 = 1/2*2,08*(0,78+0,89) = 1,71 m2 
A4 = 1/2*2,08*(0,72+0,89) = 1,63 m2 
A5 = 1/2*2,08*0,72 = 0,71 m2 

∑A = 6,31 m2 
Q = v*A 
Q = 0,1*6,31 = 0,63 m3/s 
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 STASIUN 3 
Lebar sungai = 10,7 m 
V = 0.1 m/s 
Lebar sungai dibagi menjadi 5 segmen dengan lebar segmen 
(l) = 10,7/5 = 2,14m 
A1 = 1/2*2,14*0,56 = 0,84 m2 
A2 = 1/2*2,14*(0,56+0,68) = 1,97 m2 
A3 = 1/2*2,14*(0,68+0,77) = 2,55 m2 
A4 = 1/2*2,14*(0,61+0,77) = 2,43 m2 
A5 = 1/2*2,14*0,61 = 1,01 m2 

∑A = 5,61 m2 
Q = v*A 
Q = 0,1*5,61= 0,56 m3/s 

 
 
B. PERHITUNGAN KECERAHAN 
 
 STASIUN 1 

D1=0.07 m 
D2=0.07 m 
Kecerahan= (D1+D2)/2=(0.07+0.07)/2= 0.07 m 
 

 STASIUN 2 
D1=0.16 m 
D2=0.14 m 
Kecerahan= (D1+D2)/2=(0.16+0.14)/2= 0.15 m 
 

 STASIUN 3 
D1=0.26 m 
D2=0.24 m 
Kecerahan= (D1+D2)/2=(0.15+0.13)/2= 0.25 m 
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LAMPIRAN 9 

Contoh Perhitungan Analisa H’, E, & X. 

 
 

No Divisi Genus Titik 1 Titik 2 Titik 3 

1 Chlorophyta Carteria 1109.9 554.9 0 

2   Chlamydomonas 2219.9 1664.9 0 

3   Dunaliella 1664.9 1109.9 1109.9 

4   Polyblepharides 6659.5 1664.9 0 

5   Spondylosium 4439.7 0 4439.7 

6   Spyrogira 0 0 0 

    Jumlah 16093.9 4994.7 5549.6 

7 Chrysophyta Achnanthes 0 0 0 

8   Cyclotella 0 554.9 0 

9   Diatoma 1664.9 554.9 1109.9 

10   Fragilaria 554.9 554.9 0 

11   Navicula 554.9 2774.8 1664.9 

12   Nitzschia 28303.0 25528.2 0 

13   Pinularia 2774.8 0 0 

14   Surirella 12764.2 8324.4 554.9 

15   Synedra 6104.6 1664.9 0 

    Jumlah 114289 39957.2 3329.8 

16 Cyanophyta Eucapsis 0 0 0 

17   Hydrocoleum 12764.1 326317.5 31632.8 

18   OscilLatoria 31077.9 0 43841.9 

    Jumlah 43842 326317.5 75474.8 

Kelimpahan Total(N) 112657.3 371269.5 84354.2 

S 14 12 7 
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LANJUTAN LAMPIRAN 9 

Contoh Perhitungan Nilai H’,E, dan X sebagai berikut:  

Genus: Carteria 

n = 1664,9 

N= 112657.3 

Jadi: Pi= ni/N 

Pi= 1664.9/112657.3 

Pi= 0,00985229545638463 

H’= ∑Pi ln Pi 

H’= 0,00985229545638463 ln 0,00985229545638463 

H’= -0,0455181056005819 (*) 

E= H’/H max ; Hmax=ln S 

Jadi Hmax=ln S 

Hmax=ln 14 

Hmax= 2,63905732961525 

E=H’/ln S 

E=0,0455181056005819/2,63905732961525 

E=0,01724786539867173564287023286781 (*) 
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LANJUTAN LAMPIRAN 9 

(*catatan: nilai H’ & E belum merupakan jumlah 
keseluruhan dari H’ & E dari berbagai jenis plankton 
yang teridentifikasi dan untuk mendapatkan nilai H’ & E 
perlu dihitung keseluruhan dari jenis plankton yang ada) 

 Untuk mendapatkan nilai saprobitas kelimpahan dibagi 
menjadi 4 jenis yakni: 
A= jumlah jenis Cyanophyta 

B= jumlah jenis Euglenophyta 

C= jumlah jenis Chrysophyta 

D= jumlah jenis Chlorophyta 

 Contoh nilai saprobitas untuk stasiun 1 
Jumlah A= 43842 

Jumlah B= 0 

Jumlah C= 52721,4 

Jumlah D= 16093,9 

Kemudian dimasukkan ke dalam rumus saprobitas yakni: 

X= (C+3D-B-3A)/(A+B+C+D) 

X= (52721,4+3*16093,9-0-3*43842)/ 112657,3       

X= -0,27093583815695920282129964059142 

 

 

 

 


