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Ahmat Farichi . 0811020072. ANALISA KUALITAS 
PERAIRAN SUNGAI KLINTER NGANJUK BERDASARKAN 
INDEKS DIVERSITAS DAN SAPROBIK PLANKTON . 
Pembimbing: (I) Prof. Dr. Ir. Bambang Suharto, MS. ; (II) Dr. 
Liliya Dewi Susanawati, ST. MT 

RINGKASAN 

Penelitian tentang “Analisa Kualitas Perairan Sungai 
Klinter Nganjuk Berdasarkan Indeks Diversitas dan Saprobik 
Plankton” telah dilaksanakan pada bulan juli sampai agustus 
2012, bertujuan menilai kualitas perairan sungai berdasarkan 
indikator biologi. 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 didapatkan nilai seluruh parameter fisik - 
kimia yang diteliti seperti suhu, DO, TSS, pH, fosfat, dan nitrat 
masih tergolong layak karena masih memenuhi baku mutu air 
golongan IV menurut PP. RI. No. 82 tahun 2001 dan beban 
pencemaran masih di bawah kapasitas asimilasi. Dari 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 2261857.5 ind/l, 
sedangkan kelimpahan terendah terdapat pada stasiun 3 yakni 
sebesar 815239.1 ind/l. Nilai indeks keanekaragaman, 
keseragaman, dan saprobitas tertinggi terdapat pada stasiun 1 
yakni sebesar 1.44, 0.50, dan 0.57. sedangkan 
keanekaragaman dan keseragaman terendah terdapat pada 
stasiun 2 yakni 0.2, 0.08, dan -2.91. Secara garis besar, kualitas 
perairan sungai Klinter berdasarkan indeks keanekaragaman 
dan saprobitas termasuk dalam katagori tercemar ringan sampai 
sangat berat. 
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Uji stasistik korelasi pearson menunjukkan kecepatan 
arus, suhu, nitrat, fosfat, TSS berkorelasi negatif dengan 
keanekaragaman, sedangkan debit, kecerahan, kedalaman, pH, 
DO berkorelasi positif. Fosfat, dan kecepatan arus berpengaruh 
nyata terhadap keanekaragaman, sedangkan debit, suhu, nitrat, 
TSS, kecerahan, kedalaman, pH, DO berpengaruh tidak nyata 
terhadap keanekaragaman. 

 
Kata Kunci: Plankton, Sungai Klinter, Kualitas Air. 
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Ahmat Farichi . 0811020072. WATER QUALITY ANALYSIS 
OF NGANJUK KLINTER RIVER BASED ON PLANKTON 
DIVERSITY INDEX AND SAPROBIC INDEX . Instructure: (I) 
Prof. Dr. Ir. Bambang Suharto, MS.; (II) Dr. Liliya Dewi 
Susanawati, ST. MT. 

 
SUMMARY 

 
Research about “water quality analysis of Klinter River 

based on plankton diversity index and saprobic index” has been 
done at july until august 2012, with the aims to examine water 
quality of Klinter river based on biological indicator. 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 Marine Science Faculty in Brawijaya University, 
Malang. 

Based on the research show grade of chemist-fisical 
parameters likes temperature, DO, TSS, Phosphate, pH, and 
Nitrate, are still feasible because it still accordance with the 
water quality standards group IV according to PP. RI. No. 82 
year 2001 and pollutant load is still under assimilative capacity. 
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 2261857.5 ind/l. while the lowest overflowing found 
in station 3 for amount 815239.1 ind/L. The highest grade of 
diversity, equability, and saprobic indexs were found in station 1 
for amount 1.44, 0.1, dan 0.57. While the lowest grade of 
diversity, equability, and saprobic indexs were found in station 2 
for amount 0.2, 0.01, and -2.91. Generally, Klinter rivers quality 
in terms of diversity and saprobic indexs included in the 
category of low to very severe polluted. 

Test of pearson correlation indicate velocity, 
temperature, nitrate, phosphate, TSS, have negative correlated 
with diversity, while the flow, brighnest, depth, pH, DO, have 
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positive correlated with diversity. Phosphate, and velocity are 
significant to diversity, whereas flow, temperature, nitrate, TSS, 
brighnest, depth, pH, DO aren’t significant to diversity. 

 
Key Word: Plankton, Klinter River, Water Quality 
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   PENDAHULUAN  

1.1   LATAR BELAKANG 

Sungai adalah salah satu dari sumberdaya alam yang 
bersifat mengalir (flowing resources), sehingga pemanfaatan air 
di hulu akan sangat mempengaruhi keadaan air di hilir. 
Pencemaran di hulu sungai akan menimbulkan biaya sosial di 
hilir (extrematily effect) dan pelestarian di hulu akan 
memberikan manfaat di hilir (Azwir, 2006).  
 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). 

Sungai Klinter dimanfaatkan sebagai pengairan dan juga 
tempat mencari ikan oleh penduduk disekitar DAS. Namun 
buangan limbah cair pabrik kertas yang dibuang masuk ke 
dalam badan sungai telah mencemari sungai, akibatnya ikan 
banyak yang mati dan juga ti indembul bau yang tidak sedap 
disekitaran DAS Klinter. Hal ini jelas menunjukkan penurunan 
kualitas lingkungan dipersekitaran DAS Klinter. 

Pengukuran parameter fisika dan kimia hanya dapat 
menggambarkan kualitas lingkungan pada waktu tertentu. Untuk 
indikator biologi dapat memantau secara kontinyu dan 
merupakan petunjuk yang mudah untuk memantau terjadinya 
pencemaran. Keberadaan organisme perairan dapat digunakan 
sebagai indikator terhadap pencemaran air selain indikator kimia 
dan fisika. Menurut Nybakken (1992) organisme perairan dapat 
digunakan sebagai indikator pencemaran karena habitat, 
mobilitas dan umurnya yang relatif lama mendiami suatu 
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wilayah perairan tertentu. Dampak adanya pencemaran akan 
mengakibatkan keanekaragaman spesies menurun 
(Sastrawijaya, 2000). Akibat adanya pencemaran terhadap 
organisme perairan adalah menurunnya keanekaragaman dan 
kemelimpahan hayati pada lokasi yang terkena dampak 
pembuangan limbah. 

Plankton yang mempunyai sifat selalu bergerak dapat 
juga dijadikan indikator pencemaran perairan. Plankton akan 
bergerak mencari tempat yang sesuai dengan hidupnya apabila 
terjadi pencemaran yang mengubah kondisi tempat hidupnya. 
Dengan demikian terjadi perubahan susunan komunitas 
organisme di suatu perairan di mana hal ini dapat dijadikan 
petunjuk terjadinya pencemaran di perairan. Dalam hal ini 
terdapat jenis-jenis plankton yang dapat digunakan sebagai 
petunjuk untuk mengetahui hal tersebut sesuai dengan kondisi 
biologi perairan tersebut (Mulyanto, 1992).   

Nilai pendekatan terhadap besarnya penurunan kualitas 
perairan pada titik dan sepanjang lokasi pembuangan limbah 
dinyatakan dalam suatu indeks kualitas perairan. Indeks kualitas 
perairan (water quality) disusun berdasarkan perubahan 
parameter fisika dan kimia yang diduga merupakan parameter 
penentu terhadap perubahan kondisi perairan. Parameter fisika-
kimia menggambarkan perubahan lingkungan pada saat 
tertentu (temporer) sehingga untuk perairan dinamis kurang 
memberikan gambaran sesungguhnya. Penurunan kualitas 
lingkungan dapat juga diketahui dari indeks keanekaragaman 
dan keseragaman hayati yang menggambarkan banyaknya dan 
komposisi organisme yang mampu bertahan hidup dengan 
kondisi lingkungan yang berubah sehingga dapat memberikan 
gambaran perubahan faktor lingkungan dari waktu ke waktu. 
Pemantauan dan pengelolaan kualitas perairan pada sungai 
diperuntukkan supaya kelestarian alam tetap terjaga, sehingga 
dengan begitu tidak menimbulkan masalah atau bencana 
dikemudian hari. 
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1.2   PERUMUSAN MASALAH 

 Sungai Klinter adalah sungai yang airnya mengalir 
sepanjang tahun sehingga sungai ini banyak dimanfaatkan oleh 
penduduk sekitar sebagai tempat mencari ikan. Meskipun di 
daerah ini rata-rata penduduknya adalah dari golongan 
menengah ke bawah, namun tidak dijumpai adanya kegiatan 
MCK oleh penduduk di sepanjang aliran sungai. Hal ini karena 
penduduk disini sudah memiliki sarana MCK sendiri di rumah 
mereka. Disamping itu, sungai ini juga dimanfaatkan sebagai 
tempat pembuangan  limbah cair oleh industi kertas yang ada di 
dekat sungai tersebut. 
 Berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar, setelah 
pabrik kertas berdiri pada tahun 1980-an, air sungai menjadi 
berbau, ikan banyak yang mati, masyarakat banyak yang 
menderita gatal-gatal serta terkena gangguan pernapasan atas 
(ispa). Bukan hanya itu saja, buangan itu juga telah 
mengakibatkan air sumur warga berbau dan berwarna. Hal ini 
jelas menunjukkan bahwa air sumur penduduk sudah tercemar. 
Permasalahan lingkungan ini memerlukan penanganan yang 
komprehensif dan sungguh-sungguh dari segenap stake holder 
dan segenap lapisan masyarakat yang didukung oleh political 
will dari pemerintah. 
 Pencemaran yang terjadi di sungai Klinter ini terdapat 
beberapa sumber, salah satu sumber pencemaran terhadap 
sungai adalah limbah industri kertas. Hal itu jelas akan 
berdampak pada komponen biotik maupun abiotik pada 
perairan. Untuk itu perlu adanya pengendalian tingkat 
pencemaran akibat limbah industri kertas itu. Penelitian tentang 
pencemaran sungai Klinter oleh air limbah industri kertas di 
Kabupaten Nganjuk berpedoman pada peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang kualitas dan 
pengendalian pencemaran air. Untuk mendapatkan status 
kualitas air Sungai Klinter, dilakukan analisa faktor fisik-kimia 
sungai (suhu, pH, TSS, DO, PO4, NO3) menggunakan 
perbandingan (Comparison) dengan baku mutu sungai 
berdasarkan PP. RI. No. 82 Tahun 2001, kemudian untuk 
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analisa plankton digunakan metode Indeks Diversitas (H′), 
Indeks Keseragaman (E), dan Indeks Saprobitas (X) plankton, 
sehingga didapat suatu gambaran seberapa jauh pengaruh 
limbah pabrik kertas terhadap sungai Klinter. Penelitian ini 
dilakukan di daerah sungai Klinter, Kecamatan Kertosono, 
Kabupaten Nganjuk. 

1.3   TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui nilai dari parameter lingkungan sungai 
Klinter. 

2. Untuk mengetahui struktur komunitas plankton di sungai 
Klinter. 

3. Untuk mengetahui kualitas perairan sungai Klinter 
berdasarkan indeks keanekaragaman dan saprobik 
plankton. 

1.4   MANFAAT 

1.  Pemerintah Daerah 
 Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan 

oleh pemerintah daerah Nganjuk. 
2. Masyarakat 
 Sebagai bahan informasi masyarakat tentang tingkat 

pencemaran yang terjadi di sungai Klinter. 
3. Penulis 
 Sebagai sarana untuk mengimplementasikan 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 
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tentang pembatasan masalah 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 

 

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. 

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 air, dan 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 
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 tolak ukur untuk menentukan telah terjadinya 
pencemaran air. 

Penetapan baku mutu air selain didasarkan pada 
peruntukan (Designated benefical water uses), juga didasarkan 
pada kondisi nyata kualitas air yang mungkin berbeda antara 
satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, penetapan 
baku mutu air dengan pendekatan golongan peruntukan perlu 
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disesuaikan dengan menerapkan pendekatan klasifikasi kualitas 
air (kelas air). 

Dengan ditetapkannya baku mutu air pada sumber air 
dan memperhatikan kondisi airnya akan dapat dihitung berapa 
beban pencemar yang dapat ditanggung oleh air penerima 
sehingga sesuai dengan baku mutu air dan tetap berfungsi 
sesuai dengan peruntukanya.   

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 baku mutu 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, air yang peruntukannya dapat digunakan 
untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air 
untuk mengairi pertamanan, dan peruntukan lain yang 
mempersyaratankan mutu air yang sama dengan 
kegunaan tersebut.  

4. Air yang peruntukannya dapat digunakan mengairi 
pertanaman dan peruntukan lain yang mempersyaratkan 
mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. 
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2.2   PARAMETER KUALITAS AIR 

2.2.1   Parameter Fisik 

2.2.1.1   Suhu 

Suhu dari suatu badan air dipengaruhi oleh musim, 
lintang (latitute), ketinggian dari permukaan laut, waktu dalam 
hari, sirkulasi udara, penutupan awan, dan aliran serta 
kedalaman. Suhu adalah salah satu faktor yang sangat penting 
bagi kehidupan organisme, karena suhu mempengaruhi baik 
aktivitas metabolisme, fotosintesis, maupun pengembangbiakan 
dari organisme-organisme tersebut ( Boyd, 1981 ).   

Kadar metabolisme fitoplankton berkaitan dengan 
perubahan suhu dimana pada keadaan suhu yang normal yakni 
antara 20-300C, kadar respirasi organisme tersebut meningkat 
sehingga menyebabkan peningkatan penggunaan oksigen serta 
penguraian bahan organik. Kemudian, kadar pertumbuhan 
bakteria serta populasi fitoplankton juga turut meningkat 
menyebabkan peningkatan pertumbuhan fitoplankton apabila 
nutrien mencukupi ( Chapman, 1992 ). 

2.2.1.2   Total Suspended Solid (TSS) 

Total Suspended Solid atau padatan tersuspensi adalah 
padatan yang menyebabkan kekeruhan air, tidak terlarut, dan 
tidak dapat mengendap. Padatan tersuspensi terdiri dari 
partikel-partikel yang ukuran maupun beratnya lebih kecil dari 
pada sedimen, seperti bahan-bahan Organik tertentu, tanah liat 
dan lainnya. Partikel suspensi yang menurunkan intensitas 
cahaya dalam air umumnya terdiri dari fitoplankton, 
zooplankton, kotoran hewan, sisa tanaman dan hewan, kotoran 
manusia dan limbah industri ( Sunu, 2001 dalam Azwir, 2006 ). 
Kajian literatur mendapati semakin tinggi kandungan TSS di 
dalam sebuah sungai, maka semakin tinggi tahap pencemaran 
sungai tersebut (Peavy, 1986).  
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2.2.1.3   Kecerahan 

Kecerahan merupakan besaran untuk mengetahui 
sampai kedalaman berapakah cahaya matahari dapat 
menembus lapisan suatu ekosistem perairan. Nilai ini sangat 
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. 

2.2.1.4   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 dilapisan tersebut berkurang 
(Ramdani, 2006). Kedalam sangat berpengaruh apakah masih 
ada fitopankton atau tidak, karena fitoplankton sangat 
membutuhkan sinar matahari untuk berfotosintesis dan 
menghasilkan bahan-bahan organik yang nantinya akan 
digunakan oleh zooplankton dan dirinya sendiri. 

2.2.1.5   Kecepatan Arus 

Kecepatan arus atau arus air berfungsi sebagai 
transportasi energi dan substansi seperti gas maupun mineral 
yang terdapat di dalam air. Arus juga mempengaruhi 
penyebaran organisme (Michael, 1994 dalam Barus, 2001). 
Adanya arus pada suatu ekosistem akuatik membawa plankton 
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(khusunya fitoplankton) yang menumpuk pada suatu tempat 
tertentu yang dapat menyebabkan terjadinya blooming (algal 
bloom) 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). 

2.2.1.6   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 C, 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). Besarnya debit 
suatu sungai dapat mempengaruhi kelarutan serta konsentrasi 
zat-zat yang ada dalam perairan, sehingga hal ini akan 
berdampak pula pada organisme perairan terutama plankton 
sebagai trofi terendah dalam rantai makanan di sungai.  

2.2.2   Parameter Kimia 

2.2.2.1   pH 

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). Oleh karena itu, sifat asam dan 
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basa suatu sampel air sungai adalah berdasarkan kepada 
kandungan kepekatan ion hidrogen di dalam sungai tersebut 
(Train, 1979).  

Para penyelidik mendapati sifat asam dan basa air 
sungai adalah dipengaruhi oleh adanya garam mineral seperti 
klorida, sulfat, nitrat dan fosfat (Kemmer,  1987). Nilai pH air 
digunakan untuk mengekpresikan kondisi keasaman (kosentrasi 
ion hidrogen) air limbah. Skala pH berkisar antara 1-14. Kisaran 
nilai pH 1-7 termasuk kondisi asam, pH 7-14 termasuk kondisi 
basa, dan pH 7 adalah kondisi netral. Furon (1967) mengatakan 
nilai pH diantara 6,5 hingga 8,4 adalah habitat atau keadaan 
yang paling sesuai bagi berbagai jenis ikan dan organisme 
akuatik. 

2.2.2.2   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 proses 
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. Nilai oksigen terlarut di suatu perairan mengalami 
fluktuasi harian maupun musiman. Fluktuasi ini selain 
dipengaruhi oleh perubahan suhu juga dipengaruhi oleh 
aktivitas fotosintesis dari tumbuhan yang menghasilkan oksigen 
(Barus, 2001). 
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2.2.2.3   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 
secara cepat. Peningkatan tersebut dapat menyebabkan 
terjadinya penurunan kadar oksigen terlarut, dengan timbulnya 
anaerob yang menghasilkan senyawa toksik misalnya methan, 
nitrit, dan belerang (Barus, 2001). Menurut Alaerts (1987), 
senyawa fosfat di perairan dipengaruhi oleh limbah penduduk, 
industri, dan pertanian. Di daerah pertanian, fosfat berasal dari 
bahan pupuk yang masuk ke dalam sungai melalui drainase dan 
aliran air hujan. 

  
2.2.2.4   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 ke dalam 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 
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berkembang, sementara senyawa nitrit dapat mematikan 
organisme akuatik. Secara alamiah kadar nitrat biasanya rendah 
namun kadar nitrat dapat menjadi tinggi dalam air tanah di 
daerah yang diberi pupuk nitrat/nitrogen (Alaerts et al, 1987). 

2.2.3   Biologi Air (Plankton) 

2.2.3.1   Keanekaragaman Organisme Akuatik Sebagai 
Indikator Kualitas  Air 

 Ciri-ciri fisik dan kimia seringkali digunakan dalam 
kajian penilaian tahap pencemaran sungai. Kualitas air dapat 
ditentukan melalui analisis kimia seperti: DO, BOD, COD, pH, 
Fosfat, Nitrat, 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. 

Kebanyakan organisme akuatik yang hidup di dalam 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).   

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 



14 

 

 

 

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). 

2.2.3.2   Klasifikasi Plankton 

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).  

Menurut Basmi (1992), plankton diklasifikasikan 
berdasarkan nutrien pokok yang dibutuhkan yakni terdiri atas: 
1. Fitoplankton: yakni plankton nabati (>90% terdiri dari alga) 

yang mengandung klorofil yang mampu mensintesis 
nutrien-nutrien anorganik menjadi zat organik melalui 
proses fotosintesis dengan energi yang berasal dari sinar 
matahari. 
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2. Zooplankton: yakni plankton hewani yang makanannya 
sepenuhnya tergantung pada organisme lain yang masih 
hidup maupun partikel-partikel sisa organisme, seperti 
detritus, dan debris. Disamping itu, plankton ini juga 
mengkonsumsi fitoplankton. 

3. Saproplankton: yakni kelompok tumbuhan (bakteri dan 
jamur) yang tidak mempunyai pigmen fotosintesis, dan 
memperoleh nutrisi dan energi dari sisa organisme lain 
yang telah mati. 

2.2.3.3   Ekologi 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). 

2.2.3.4   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 (algal bloom) 
akan menyebabkan kualitas air menurun disebabkan populasi 
yang tidak terkendali.  

Eutrofikasi didefinasikan sebagai perubahan air dari 
tidak produktif ke produktif (Rosenberg, 1985). Keadaan ini 
menyebabkan pertambahan nutrien yang berlebihan sehingga 
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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). 

2.2.3.5   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 
 
 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 
ruus sebagai berikut: 

 
BPI  = (∑Qw x Cw)xf 
 
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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2.2.3.6   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 :  

- 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 grafik. Selanjutnya 
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direferensikan dengan nilai baku mutu air kelas IV Peraturan 
Pemerintah No. 82 tahun 2001.   

- 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.  

- 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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2.3   GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN 

2.3.1   Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Sungai Klinter Kecamatan 
Kertosono Kabupaten Nganjuk yang melewati beberapa desa 
yakni: Desa Nglawak, Lambang Kuning, dan Kemaduh. 
Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2012. 

2.3.2   Air Permukaan 

Sungai Klinter mempunyai dasar sungai berlumpur dan 
sedikit berpasir dan mengalir sepanjang tahun yang bermuara 
ke sungai Brantas. Sungai ini dimanfaatkan untuk kebutuhan 
hidup sehari-hari sebagian masyarakat disepanjang DAS Klinter 
untuk mencari ikan, dan pengairan sawah. Disamping itu juga, 
digunakan juga untuk keperluan pembuangan limbah cair dari 
pabrik kertas. Kondisi air Sungai Klinter terlihat keruh, hal ini 
dimungkinkan akibat terjadinya erosi yang terangkut, dan 
pengaruh pembuangan limbah. 

Berdasarkan dari informasi masyarakat yang berdomisili 
disekitar sungai Klinter, pada musim hujan ketinggian 
permukaan air dapat setinggi tanggul sungai, sehingga 
dikhawatirkan dapat menimbulkan banjir. Kondisi sungai Klinter 
tersebut berkaitan dengan pola penggunaan lahan dan curah 
hujan. Namun keadaan ini akan berbalik jika pada musim 
kemarau. Pada musim kemarau air sungai Klinter terlihat sedikit 
dan alirannya lambat. Hal inilah yang memperparah keadaan air 
sungai Klinter karena limbah pabrik kertas tetap dibuang di 
sungai. Akibatnya pada saat musim kemarau timbul bau yang 
tidak sedap. Bahkan menurut warga, bau yang tidak sedap itu 
bisa tercium sampai jarak setengah kilometer, dan pastinya hal 
ini sangat berdampak pada kehidupan warga. 
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2.3.1   Air Bawah Tanah 

Kondisi hidrologi air bawah tanah dari hasil pengamatan 
dari sumur penduduk, kedalaman sumur bervariasi dari 3 meter 
sampai 4 meter. Pada musim hujan sumur dapat terisi air, 
namun pada musim kemarau menurut informasi masyarakat 
sumur bisa kering. Kondisi ini semakin diperparah dengan 
adanya aktivitas pembuangan limbah cair oleh pabrik kertas. 
Pembuangan limbah ini nampaknya telah membuat air sumur 
berwarna dan berbau, sehingga kualitas air tanah di sekitar DAS 
Klinter menjadi buruk, sehingga air tidak layak dikonsumsi oleh 
masyarakat. Hal ini jelas mengindikasikan bahwa pembuangan 
limbah telah menurunkan kualitas lingkungan di daerah 
tersebut. 

2. 4   PENDEKATAN PENELITIAN 

Salah satu kejadian yang perlu diamati dalam perairan 
sungai adalah terjadinya dinamika/perubahan komunitas 
plankton dari waktu ke waktu. Perubahan ini dapat terjadi 
disebabkan adanya perubahan musim atau segala aktivitas 
manusia yang terjadi disekitarya dan memiliki hubungan dengan 
badan air tersebut seperti kegiatan pembuangan limbah (limbah 
domestik maupun limbah industri). Mengingat keberadaan 
plankton sebagai produktivitas primer dan juga sebagai pakan 
alami bagi biota air lainnya di sungai, fitoplankton juga berperan 
penting sebagai indikator dalam penentuan kualitas perairan 
tersebut. Untuk mengetahui tingkat pencemaran badan air 
sungai Klinter perlu diketahui tingkat keanekaragaman dan 
keseragaman fitoplankton secara mendetail, oleh karena itu 
dilakukan penelitian menyangkut hal tersebut agar dapat 
menentukan tingkat pencemarannya. 
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Pendekatan penelitian yang berada di badan air sungai Klinter 
dapat dijelaskan pada Gambar 2.1. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gambar 2.1 Pendekatan Penelitian 

Indeks Diversitas & Saprobik  

Sumber Pencemar : 
1. Limbah Industri 
2. Limbah Pertanian 
3. Limbah Domestik 
 

Pencemaran 

Parameter Kualitas Air : 
1. Fisik     : Suhu, Kecerahan, Debit, Kedalaman, Kecepatan Arus  
2. Kimia   : DO, TSS, pH, Fosfat, Nitrat 
3. Biologi : Kelimpahan  & Keanekaragaman Plankton 
 

Dasar Hukum : 
PP. RI. No. 82 Tahun 2001 

1. Mengetahui Struktur Komunitas 
Plankton di Sungai Klinter 
 

Kondisi Sungai Klinter 
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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 laboratorium yang diperlukan untuk pengukuran 

TSS, Fosfat, Nitrat, Kelimpahan, dan Keanekaragaman. 
(2)   peralatan untuk pengukuran di lapangan.  
 Peralatan yang digunakan untuk pengukuran di lapangan 

antara lain: 
 
 
  
 
 
 
 
 
3.2.2   Bahan 

Bahan yang digunakan dalam pengambilan sampel air 
yakni aquades untuk membersihkan botol sampel, dan larutan 

1. GPS  
2. pH meter 
3. Thermometer 
4. Secchi Disk 
5. Current Meter 
6. Plankton Net  
7. Botol Film 

 

      
8. Bak Ukuran 10 liter      
9. DO Meter 
10. Cool Box 
11. Pipet tetes 
12. Botol Ukuran 1.5 liter 
13.Kertas Karbon 
14. Karet Gelang 
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lugol 1% digunakan untuk pengawet sampel plankton, serta es 
batu sebagai pengawet seluruh sampel yang diambil. 

3.3   METODE  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode deskriptif yang bersifat studi kasus. Yang dimaksud 
studi kasus adalah studi yang mempelajari objek secara 
mendalam pada waktu, tempat, dan populasi yang terbatas, 
sehingga memberikan tentang situasi dan kondisi secara lokal 
dan hasilnya tidak berlaku untuk tempat dan waktu yang 
berbeda. 

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   VARIABEL PENELITIAN 

Variabel pokok/Materi utama yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kelimpahan dan keanekaragaman plankton, 
serta parameter kualitas air lainnya adalah: parameter fisik 
(suhu, kecerahan, kecepatan arus, kedalaman, debit air, TSS), 
dan parameter kimia (DO, pH, fosfat, nitrat). Kedua parameter 
ini digunakan sebagai data penunjang dalam penelitian ini. 
 
3.5   PENENTUAN TITIK PENGAMBILAN SAMPEL AIR 

Sungai Klinter secara administratif berada di Kecamatan 
Kertosono wilayah Kabupaten Nganjuk. Pengambilan sampel air 
berjumlah 3 stasiun. Pemilihan 3 stasiun ini diharapkan mampu 
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memberikan gambaran yang dapat mewakili seluruh populasi 
yang ada. Denah lokasi titik pengambilan sampel dapat dilihat 
pada Lampiran 2.  
Lokasi-lokasi tersebut antara lain: 

1.   Stasiun 1  

Lokasi ini terletak pada daerah aliran sungai berjarak ± 
400 m sebelum terdapat saluran buangan limbah cair pabrik 
kertas. Lokasi ini terletak pada koordinat 07036’22,7” LS dan 
112004’38,9” BT . Lokasi ini dipilih karena merupakan daerah 
percabangan membentuk sungai Klinter. Lokasi ini mewakili 
kondisi awal dimana belum terdapat buangan limbah pabrik 
kertas. Lokasi stasiun 1 dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.  Stasiun 2 

Lokasi ini terletak pada titik buangan limbah pabrik 
kertas. Lokasi ini terletak pada koordinat 07036’17,5” LS dan 
112004’49,8” BT. Lokasi ini adalah tempat dimana ada saluran 

Gambar 3.1 Lokasi Stasiun 1 
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buangan limbah cair pabrik kertas yang masuk ke dalam badan 
sungai. Lokasi stasiun 2 dapat dilihat Gambar 3.2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.   Stasiun 3 

Lokasi ini terletak pada jarak ± 500 m dari titik buangan 
limbah cair pabrik kertas. Lokasi ini terletak pada koordinat 
07036’00,9” LS dan 112004’56,5” BT. Daerah disekitar stasiun ini 
berupa daerah pemukiman penduduk serta lahan pertanian, 
namun tidak ada masukan air dari sekitaran lokasi ini. Lokasi 
stasiun 3 dapat dilihat pada Gambar 3.3. 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
  
 

Gambar 3.2 Lokasi Stasiun 2 

Gambar 3.3 Lokasi Stasiun 3 
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 Penentuan lokasi dan titik pengambilan sampel harus 
representatif, dengan tujuan mendapatkan gambaran nyata dari 
keadaan sungai. Untuk itu sampel diambil pada:  

• Titik penerima sebelum air limbah masuk ke badan air, 
bertujuan untuk mengetahui kualitas perairan sebelum 
dipengaruhi oleh air limbah.  

• Titik akhir saluran pembuangan limbah (out let) dimana 
air limbah belum masuk ke parairan penerima.  

• Titik perairan penerima pada jarak ± 500 m setelah air 
limbah masuk ke badan air. 

3.6   PENGAMBILAN SAMPEL AIR 

Untuk 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 purposive sampling yaitu sampel dipilih 
berdasarkan pertimbangan tertentu (Singarimbun, et al., 1989 
dalam Azwir, 2006). 

Titik dan cara pengambilan sampel air sungai ditentukan 
berdasarkan debit air sungai yang diatur dengan ketentuan 
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. 
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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 - 150 m3/s 
dapat dilihat pada Gambar 3.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.5 Penentuan Titik Sampel dengan Debit antara 5-150 m3/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 

Gambar 3.6 Penentuan Titik dengan Debit di atas 150 m3/s 
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Gambar 3.7 Titik Pengambilan Sampel 
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matahari, dan diupayakan tidak terjadi goncangan selama 
diperjalanan. 

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

3.7   PENGAMBILAN SAMPEL PLANKTON 

Pada masing-masing stasiun pengamatan dilakukan 
pengambilan air sebanyak 30 liter menggunakan bak air ukuran 
10 liter. Air yang diambil tersebut didapat dari daerah fotik titik 
pengambilan sampel untuk uji fisik dan kimia sebanyak 10 liter 
dengan pengulangan 3 kali 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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3.8   PENGUKURAN FAKTOR FISIK DAN KIMIA DI LAPANG 

Faktor fisik dan kimia diukur mencakup : 
1. Suhu (0C) 

Suhu diukur pada permukaan dengan memasukkan 
termometer 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. pH 
pH diukur dengan menggunakan pH meter dengan cara 
memasukkan pH meter ke dalam sampel 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 (m/detik) 
Penentuan kecepatan arus menggunakan alat current meter. 
Penggunaan current meter yakni sungai secara melintang 
dibagi menjadi empat bagian. Diukur arus masing-masing 
segmen berdasarkan putaran pada current meter bersamaan 
dengan stopwatch selama 1 menit. 

6. Debit Air (m3/detik) 
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 

2 
Kecerahan =  
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data sampel yang akurat dan baik. Untuk mengukur 
kecepatan sungai klinter menggunakan 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 kecepatan 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: 

 
Keterangan:  
Q = Debit aliran sungai (m3/detik)  
A = Luas bagian penampang basah (m2)  
v = Kecepatan aliran (m/detik) 
Cara penentuan debit air dapat dilihat pada Gambar 3.8.  
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3.9   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 Hidrobiologi Fakultas Perikanan dan Ilmu 
Kelautan Universitas Brawijaya.  

3.10   ANALISA DATA 

3.10.1   Analisa Parameter Fisik dan Kimia Perairan  

3.10.1.1   Analisa Deskriptif 

Parameter fisik-kimia perairan yang terukur dianalisis 
dibahas secara deskriptif kemudian dibandingkan dengan 
parameter kualitas air berdasarkan 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 pengairan dan peruntukan yang lain 

Gambar 3.8 Teknik Pengukuran Debit 
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yang mempersyaratkan mutu air yang sama. Tabel kriteria baku 
mutu kualitas air dapat dilihat pada Lampiran 3. 

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

3.10.1.2  Analisa Beban Pencemaran dan Kapasitas 
Asimilasi 

 Nilai beban pencemaran sungai didapat dari parameter 
pencemar perairan seperti TSS, NO3-N, PO4-P yang kemudian 
dianalisa dengan menggunakan rumus beban pencemaran. 
Nilai beban pencemaran sungai yang didapat dihubungkan 
dengan paramater kualitas perairan kemudian dibandingkan 
baku mutu air golongan IV menurut PP. RI. No. 82 Tahun 2001 
sehingga didapatkan nilai dari kapasitas asimilasi sungai Klinter. 

3.10.2   Analisa Struktur Komunitas Plankton 

Data yang diperoleh pada penelitian ini berupa 
kelimpahan plankton per-liter. Dengan menggunakan data 
kelimpahan plankton tersebut kemudian dilakukan analisa data 
berupa indeks keanekaragaman plankton menurut Shannon-
Wiever (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 analisa data tersebut adalah sebagai 
berikut: 
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1. Indeks Keanekaragaman (diversitas) Shannon-Wieve r (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           
 
 
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. 
 

 
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. 
 
 
 
 
 
 

i = 1      

i       
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Tabel 3.2 Klasifikasi pencemaran berdasarkan Indeks 
Shannon-Wiever(H’) 

H’ Tingkat Cemaran Perairan  
>2 Tidak Tercemar 

2 - 1.6 Tercemar Ringan 
1.5 - 1 Tercemar Sedang 

< 1 Tercemar Berat 

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

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

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 

 
 
 

H′ 
H Maks 
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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 =  
 
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 
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.  

 
 
 
 
 
 

 

C + 3D - B - 3A 
A + B + C + D 
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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 

 
 
3.10.3   Analisa Keterkaitan Keanekaragaman Plankto n 

dengan Parameter Kualitas Air. 

1. Koefisien Korelasi Pearson 

Untuk mengetahui korelasi antara keanekaragaman 
plankton dan parameter kualitas air digunakan analisa Pearson 
Correlation Coefficient (Koefisien Korelasi Pearson). Dimana 
analisa ini digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan 
keanekaragaman plankton dengan parameter kualitas air, 
termasuk kuat atau lemah. Perhitungan koefisien korelasi 
Pearson dilakukan dengan menggunakan software SPSS 16.0. 
Koefisien korelasi Pearson (r) diinterpretasikan sebagai berikut: 
 
 
 

 

 

 

r : 0                  = tidak ada korelasi  

0,20 < r ≤ 0,40 = korelasi lemah 

0 < r ≤ 0,20      = korelasi sangat lemah 

 0,40 < r ≤ 0,70 = korelasi cukup 

0,70 < r ≤ 0,90 = korelasi kuat 

r :1                   = korelasi sempurna 
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Formulasi koefisien korelasi Pearson adalah : 

 

Dimana : 
r  = Korelasi antara keanekaragaman plankton dengan 
parameter kualitas air 
X = Parameter keanekaragaman plankton 
Y = Parameter kualitas air 
n = Jumlah data 
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Gambar 3.9 Diagram Alir Pengambilan Sampel Air untuk Uji Fisik dan Kimia 

1
.

 

 
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 

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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Sumber : Analisa Perhitungan 2012 

IV   HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1   SIFAT FISIK DAN KIMIA PERAIRAN 

4.1.1   Analisa Deskriptif 

Faktor fisik dan kimia yang diamati dalam penelitian ini 
adalah: suhu, kecerahan, kedalaman, kecepatan arus, debit, 
TSS, pH, DO, NO3-N, PO4-P. Hasil pengamatan faktor fisik dan 
kimia dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

 

 

4.1.1.1   Kecepatan Arus 

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 

No Nama 
Variabel Satuan 

Hasil Analisa Rata-Rata 
Stasiun 1 Stasiun 2 Stasiun 3 

1 v  m/s 0.10 1.20 0.10 
2 Q  m³/s 0.28 0.13 0.46 
3 Kecerahan  m 0.35 0.05 0.14 
4 Suhu ˚C 25.00 27.00 28.60 
5 Kedalaman m 0.36 0.38 0.77 
6 pH   7.16   6.85 6.96 
7 DO mg/l 4.19 0.31 0.60 
8 TSS mg/l 4.00 162.30 30.3 
9 NO3 mg/l 1.67 2.08 1.52 

10 PO4 mg/l 0.23 0.34 0.23 

Tabel 4.1   Hasil Analisa Faktor Fisik dan Kimia 
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gerakan air tersebut membantu menyebarkan panas dalam air 
dan membantu menaikkan kandungan oksigen.  

Hasil pengukuran kecepatan arus dari stasiun 1 sampai 
3 berturut-turut adalah 0.1 m/s, 1.2 m/s, 0.1 m/s. Kecepatan 
terbesar berada pada stasiun 2, hal ini karena stasiun 2 
merupakan saluran pembuangan limbah cair pabrik kertas yang 
kecepatannya dipengaruhi oleh besar kecilnya bukaan pintu air 
dari kolam pembuangan. Kemudian stasiun 1 dan 3 memiliki 
kecepatan arus seragam yakni sebesar 0.1 m/s. Meskipun pada 
stasiun 2 terdapat masukan kecepatan yang lebih besar, namun 
kecepatan pada stasiun 3 menunjukkan adanya penurunan. 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 permukaan aliran sungai, mengakibatkan kecepatan 
aliran air dapat menurun. Untuk lebih jelasnya lagi, grafik 
kecepatan air pada setiap stasiun dapat dilihat pada Gambar 
4.1. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.1 Grafik Hasil Pengukuran Kecepatan Arus Sungai 
pada Setiap Stasiun 
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4.1.1.2   Debit Air 

Pengukuran debit air pada penelitian ini berguna 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 menentukan metode pengambilan 
sampel air saja.  

Dari hasil pengukuran debit air pada setiap stasiun 
pengamatan berturut-turut adalah: 0.28 m3/s, 0.13 m3/s, 0.46 
m3/s. Debit air yang terbesar berada pada stasiun 3 karena 
merupakan daerah setelah terdapat saluran pembuangan 
limbah cair pabrik kertas yang mendapat tambahan debit dari 
saluran pembuangan limbah tersebut. 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 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 
4.2 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 4.2 Grafik Hasil Pengukun Debit pada Setiap  
Stasiun Penelitian 
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4.1.1.3   Kecerahan 

Kecerahan perairan berkaitan dengan padatan 
tersuspensi, warna air dan penetrasi cahaya matahari ke dalam 
perairan. Partikel yang terlarut pada perairan dapat 
menghambat cahaya yang datang, sehingga dapat menurunkan 
intensitas yang tersedia bagi organisme fotosintetik seperti alga, 
fytoplankton dan hydropyta lainnya (Odum,1994). 

Hasil pengukuran kecerahan pada ketiga stasiun 
pengamatan berkisar antara 0.05-0.35 m. Kecerahan tertinggi 
dijumpai pada stasiun 1, sedangkan kecerahan terendah pada 
stasiun 2. Pada stasiun 2 kecerahan lebih rendah karena 
banyaknya padatan tersuspensi dan terlarut yang berasal dari 
limbah cair pabrik kertas. Pada stasiun 1 memiliki kecerahan 
paling tinggi karena sedikit partikel terlarut dan partikel 
tersuspensi sehingga warna air lebih jernih. Dari ketiga stasiun, 
stasiun 1 merupakan stasiun yang paling bagus untuk 
perkembangan plankton karena keadaan air sangat jernih 
sehingga cahaya matahari dapat menembus sampai kedalam 
dasar perairan. Grafik hasil analisa kecerahan pada setiap 
stasiun dapat dilihat pada Gambar 4.3.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 4.3 Grafik Hasil Pengukuran Kecerahan pada Setiap Stasiun  
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4.1.1.4   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 25˚ 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 07.00 WIB, 
sehingga suhu lingkungan masih relatif sejuk dengan sinar 
matahari belum begitu panas. 

 Suhu yang tercatat pada stasiun 2 sebesar 27˚ C 
dengan waktu pengukuran pada jam 08.00 WIB. Sebenarnya, 
jika kita melihat waktu pengukuran suhu pada stasiun 2, 
harusnya selisih suhu tidak terlalu besar karena pada jam 08.00 
WIB intensitas mataharipun belum begitu terik dan juga sinar 
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 28,6˚ C. Dari ketiga stasiun 
pengamatan suhu pada stasiun 3 merupakan yang tertinggi. Hal 
ini terjadi karena pada saat pengamatan yakni pada jam 09.00 
WIB, cahaya matahari sudah terasa panas serta kedalaman 
perairan yang tidak terlalu dalam mengakibatkan suhu perairan 
cepat naik. 

Walaupun terdapat variasi suhu, namun tidak terlalu 
tinggi dan 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 
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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 4.4. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.1.5   Kedalaman 

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: 0.36 m, 0.38 m, 0.77 m. 
Berdasarkan data kedalaman yang didapat, terlihat bahwa 
sungai tidak dalam. Hal ini dimungkinkan karena debit sungai 
pada saat musim kemarau kecil dan sungai mengalami 
sedimentasi yang cukup cepat dikarenakan padatan terlarut dan 
tersuspensi serta sampah-sampah daun yang hanyut terbawa 

Gambar 4.4 Grafik Hasil Pengukuran Suhu pada Setiap Stasiun 
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oleh arus air. Semua itu adalah faktor-faktor umum yang 
mempengaruhi kedalaman sungai, sehingga salah satu masalah 
yang sering terjadi di sungai adalah masalah pendangkalan 
yang itu akan berdampak pada menurunnya daya tampung 
sungai. Hasil pengamatan kedalaman dapat dilihat pada 
Gambar 4.5 di bawah ini. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.1.6   pH 

Derajat keasaman (pH) merupakan faktor lingkungan 
yang dapat berperan sebagai faktor pembatas pada perairan 
(Michael, 1984). Dalam hal ini sebagian besar biota perairan 
sensitif terhadapa perubahan nilai pH. Hasil penga matan 
menunjukkan nilai pH setiap stasiun berturut-turut adalah: 7.16, 
6.85, 6.96. pH di stasiun I tinggi diakibatkan oleh komposisi 
kimia dan substrat dasar perairan yang mungkin mengandung 
zat kapur lebih banyak sehingga menaikkan nilai pH. 

Stasiun 2 memiliki nilai pH lebih rendah, jika dapat 
dihubungkan dengan nilai TSS yang tinggi hal ini mungkin 

Gambar 4.5 Grafik Hasil Pengukuran Kedalaman pada Setiap Stasiun  
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diakibatkan adanya kandungan bahan organik yang tinggi di 
stasiun 2 yang 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. Dalam hal ini nilai yang 
diperbolehkan baku mutu golongan IV adalah antara 5-9. 
Menurut Prescot (1979), pH yang layak bagi kehidupan 
organisme 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 di bawah ini.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1.7   DO 

Kandungan oksigen terlarut sangat berperan dalam 
kelangsungan hidup organisme perairan terutama organisme 

Gambar 4.6 Grafik Hasil Pengukuran pH pada Setiap Stasiun 
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aerob. Oksigen dalam hal ini berperan dalam metabolisme 
tubuh. Oksigen yang terdapat dalam perairan didapatkan dari 
proses fotosintesis dan juga difusi dari atmosfer. Menurut 
Wetzel & Likens (1979), oksigen di dalam air dipengaruhi oleh 
faktor suhu, tekanan, dan konsentrasi berbagai ion yang terlarut 
dalam air. Hasil penelitian menunjukkan kandungan oksigen 
terlarut sungai Klinter berkisar antara 0.31 - 4.19 mg/l. 
Kandungan oksigen tertinggi ditemukan pada stasiun 1 dan 
yang terendah ditemukan pada stasiun 2. Tingginya kandungan 
oksigen pada stasiun 1 dikarenakan kondisi pada stasiun 1 
masih jernih, hal itu menandakan bahwa kandungan total 
padatan terlarut dan tersuspensinya rendah sehingga oksigen 
tidak banyak digunakan untuk perombakan unsur organik yang 
ada dalam perairan tersebut. 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. Untuk mengetahui lebih jelas tentang nilai oksigen terlarut 
(DO) pada setiap stasiun pengamatan, dapat dilihat pada 
Gambar 4.7 di bawah ini. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gambar 4.7 Grafik Hasil Pengukuran DO pada Setiap  Stasiun  
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4.1.1.8   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: 4 
mg/l, 162.3 mg/l, 30.3 mg/l. Nilai padatan tersuspensi (TSS) 
yang terbesar adalah pada stasiun 2, hal ini dikarenakan stasiun 
2 memiliki warna air yang keruh dan merupakan saluran 
pembuangan akhir limbah cair pabrik kertas.  

Nilai padatan tersuspensi (TSS) yang terkecil yakni pada 
stasiun 1 dikarenakan air pada stasiun 1 jernih dan tidak terkena 
pengaruh limbah dari pabrik. Pada stasiun 3 yang merupakan 
titik setelah terdapat masukan limbah, terlihat penurunan nilai 
padatan tersuspensi (TSS), hal ini dimungkinkan karena adanya 
faktor pengenceran konsentrasi limbah oleh air sungai dan juga 
sedimentasi sungai. Jika dihubungkan dengan baku mutu air 
golongan IV menurut PP. RI. No. 82 Tahun 2001, maka nilai 
padatan tersuspensi (TSS) baik pada stasiun 1, 2 dan 3 masih 
tergolong layak, karena tidak melebihi baku mutu yang 
diperbolehkan yakni 400 mg/l. Untuk lebih jelasnya nilai padatan 
tersuspensi (TSS) dari stasiun 1 sampai stasiun 3 dapat dilihat 
pada Gambar 4.8 di bawah ini. 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
4.1.9   NO3-N 

Gambar 4.8 Grafik Hasil Analisa TSS pada Setiap Stasiun 

30.3 
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Batas Maks 

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) fitoplankton maupun tumbuhan air 
lainnya. Analisa kandungan nitrat yang didapatkan dari 
pengamatan stasiun 1 sampai dengan stasiun 3 berturut-turut 
adalah: 1.67 mg/l, 2.08 mg/l, 1.52 mg/l. Nilai nitrat terbesar 
terdapat pada stasiun 2 karena merupakan saluran 
pembuangan akhir limbah cair pabrik kertas. Nitrat ini diperoleh 
dari proses pengolahan limbah di kolam penampungan sebelum 
limbah dibuang kelingkungan. 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 IV yakni < 20 mg/l. Untuk lebih 
jelasnya, grafik hasil analisa kandungan nitrat dapat dilihat pada 
Gambar 4.9.   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Grafik Hasil Analisa Konsentrasi Nitrat pada Stasiun  
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4.1.10   PO4-P 

Fosfat juga merupakan faktor pembatas dalam 
perkembangan alga, fitoplankton, 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: 0.23 mg/l, 0.34 
mg/l, 0.23 mg/l. Konsentrasi fosfat terbesar terdapat pada 
stasiun 2 karena merupakan saluran pembuangan akhir limbah 
cair pabrik kertas. Kandungan fosfat berasal dari proses 
pengolahan limbah sebelum dibuang ke lingkungan.  

Stasiun 1 dan stasiun 3 memiliki konsentrasi fosfat yang 
sama. Namun jika dilihat dari konsentrasi fosfat pada stasiun 2, 
stasiun 3 mengalami penurunan konsentrasi fosfat. 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 
fitoplankton. Berdasarkan baku mutu air menurut PP. RI. No. 82 
Tahun 2001 golongan IV, nilai kandungan fosfat yang dimiliki 
sungai klinter tergolong layak karena tidak melebihi baku mutu 
yakni < 5 mg/l. Untuk lebih jelasnya, hasil analisa fosfat pada 
setiap stasiun dapat dilihat pada Gambar 4.10 di bawah ini. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Gambar 4.10 Grafik Hasil Analisa Fosfat pada Setiap Stasiun 



53 

 

 

 

4.1.2   Analisa Beban Pencemaran dan Kapasitas Asim ilasi 
Sungai 

Analisa beban pencemaran ditujukan untuk mengetahui 
potensi beban pencemar dari berbagai sumber yang 
diperkirakan dapat mempengaruhi perairan penerima. Untuk 
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 = 0.0842x - 
21.799 dengan  R² = 0.7519. 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) 96.77 1822.95 1191.15 
2 NO3 (mg/l) 40.4 23.36 59.75 
3 PO4  (mg/l) 5.56 3.82 9.04 

Tabel 4.2 Analisa Beban Pencemaran 

Sumber: Analisa Perhitungan 2012 
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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 = -0.0152x + 2.3832 dengan R² = 0.9135. 
Adapun kapasitas asimilasi maksimum adalah 1159 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.  

 

 

 

 
 
 

Gambar 4.11 Analisa Regresi  antara Parameter TSS  dengan Beban  
Pencemaran  TSS 

Baku Mutu 
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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 = -0.0181x + 
0.3775 dengan R² = 0.5728. Adapun kapasitas asimilasi 
maksimum 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.  

Baku Mutu 

Gambar 4.12 Analisa Regresi Antara Parameter NO3 dengan  
Beban Pencemar NO3 
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4.2   STRUKTUR KOMUNITAS PLANKTON 

Struktur komunitas plankton digunakan sebagai indikator 
utama untuk mengkaji pencemaran lingkungan pada penelitian 
ini. Hasil pengamatan struktur komunitas plankton dapat dilihat 
pada Tabel 4.3.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Analisa Regresi antara Konsentrasi PO4 dengan  
  Beban Pencemar PO4 

Baku Mutu 
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Kelimpahan plankton diperairan dapat dinyatakan 

dengan individu/liter. Wibisono (2005) menggolongkan perairan 
berdasarkan kelimpahan individu yaitu suatu perairan dengan 
kelimpahan <10000 Ind/l adalah termasuk dalam perairan 
dengam tingkat kelimpahan rendah (Oligotrooph), kelimpahan 
antara 10000 – 12000 Ind/l termasuk dalam tingkat sedang 
(Mesotrooph), dan perairan dengan kelimpahan >12000 Ind/l 
adalah tingkat tinggi (Eutrooph). 

No Divisi Genus Titik 1 Titik 2 Titik 3 
1 Chlorophyta Carteria 1664.9 11099.2 555.0 
2   Chlamydomonas 1109.9 9989.3 3329.8 
3   Dunaliella 1664.9 7769.5 555.0 
4   Polyblepharides 555.0 4439.7 1109.9 
5   Spondylosium 555.0 0 4439.7 
6   Spyrogira 660404.5 0 153724.4 
7 Chrysophyta Achnanthes 1109.9 0 0 
8   Cyclotella 1664.9 0 0 
9   Diatoma 4994.7 1109.9 1664.9 
10   Fragilaria 4994.7 0 0 
11   Navicula 7769.5 1498.2 555.0 
12   Nitzschia 59380.9 555.0 24973.3 
13   Pinularia 6071.3 555.0 1664.9 
14   Surirella 10544.3 0 6659.5 
15   Synedra 17758.8 0 4439.7 
16 Cyanophyta Eucapsis 79359.5 38292.4 308004.0 
17   Hydrocoleum 88238.9 2186549.3 301344.2 
18   Oscillatoria 299124.4 0 2219.8 

Kelimpahan Total 1246966 2261857.5 815239.1 

Tabel 4.3 Hasil Analisa Kelimpahan & Struktur Komunitas Plankton 

Sumber : Analisa Perhitungan 2012 
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Berdasarkan tabel kelimpahan diatas, dapat dilihat 
bahwa di stasiun 1 didapatkan 18 genus dengan kelimpahan 
total sebesar 1246966.0 dan spesies yang mendominasi adalah 
dari divisi chlorophyta yakni Spyrogira sebesar 660404.5 serta 
kelimpahan divisi Chlorophyta lebih  besar dari divisi 
Cyanophyta. divisi Chlorophyta merupakan indikator untuk 
perairan yang bersih, namun jumlah kelimpahan dari divisi 
Cyanophyta yang juga besar mengindikasikan bahwa kondisi 
perairan di stasiun 1 telah mengalami pencemaran.  

Stasiun 2 didapatkan 10 genus dengan kelimpahan total 
sebesar 2261857.5 dan spesies yang mendominasi adalah dari 
divisi Cyanophyta yakni Hydrocoleum sebesar 2186549.3 serta 
kelimpahan divisi Cyanophyta merupakan yang terbesar yang 
ada pada struktur komunitas plankton di stasiun 2. Pada stasiun 
2 terlihat juga bahwa terjadi penurunan jumlah genus. Jika kita 
merujuk kepada ilmu planktonologi, disebutkan bahwa setiap 
jenis plankton memiliki kemampuan beradaptasi terhadap 
lingkungan yang berbeda-beda, sebagai contoh divisi 
Chloropyta dan Chrysophyta yang akan mati jika terkena bahan 
toksik yang tinggi.  Berdasarkan tabel struktur plankton diatas, 
terlihat bahwa ada penurunan genus dari divisi Chlorophyta 
sebanyak 2 jenis dan Chrysophyta sebanyak 5 jenis. Hal ini 
terjadi dikarenakan adanya spesies yang mati (letal) akibat 
keberadaan bahan pencemar yang tinggi diperairan tersebut. 
Keberadaan divisi Cyanophyta yang besar dan mendominasi 
pada stasiun 2, juga mengindikasikan bahwa pada stasiun 2 
telah terjadi pencemaran. 

Stasiun 3 didapatkan 15 genus dengan kelimpahan total 
sebesar 815239.1 dan spesies yang mendominasi adalah dari 
divisi Cyanophyta yakni genus Hidrocoleum sebesar 301344.2 
dan Eucapsis sebesar 308004.0 serta kelimpahan terbesar juga 
dari divisi Cyanophyta. Hal ini mengindikasikan bahwa di stasiun 
3 terjadi juga pencemaran. Namun jika kita melihat jumlah 
gunus pada stasiun 3 yang lebih banyak dari stasiun 2, hal ini 
memperlihatkan bahwa ada sebuah penurunan bahan 
pencemar diperairan sehingga jumlah genus menjadi naik. 
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Untuk lebih jelasnya data kelimpahan plankton pada setiap 
stasiun dapat dilihat pada Gambar 4.14 di bawah ini.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ke dalam 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 4.4 di bawah ini.  

 
 
 
 
 

Gambar 4.14 Grafik Hasil Analisa Kelimpahan Plankton pada Setiap Stasiun 
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Berdasarkan tabel hasil perhitungan H′ diatas diketahui 

bahwa nilai keanekaragaman dan keseragaman terbesar 
terdapat pada stasiun 1 yakni sebesar 1.44 dan 0.50. Hal ini 
dimungkinkan karena pada stasiun 1 air sungai masih terlihat 
jernih dengan tingkat kecerahan hampir 100% dan belum 
terdapat masukan limbah cair dari pabrik kertas. Meskipun 
begitu, stasiun 1 masih memiliki keanekaragaman rendah 
dikarenakan nilai dari PO4 yang cukup besar yakni 0.23 
sehingga membuat kondisi perairan subur. 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. Menurut kriteria pencemaran 
berdasarkan indeks Shannon-Wiever (H′), kondisi sungai di 
stasiun 1 termasuk dalam katagori tercemar sedang. 

 Berbeda dengan kondisi pada stasiun 1, stasiun 2 
memiliki nilai keanekaragaman dan keseragaman terendah 
yakni sebesar 0.20 dan 0.08. Hal ini dimungkinkan karena air di 
stasiun 2 sangat keruh dengan tingkat kecerahan mencapai 
13% dan nilai TSS sebesar 162.3 mg/l yang merupakan nilai 
TSS terbesar dibandingkan 2 stasiun yang lain. Disamping itu, 
nilai PO4 pada stasiun 2 merupakan nilai yang tertinggi yakni 
sebesar 0.34. Yoshimura (1969) dalam Sanusi (1994) 
menyatakan bahwa jika nilai PO4 diatas 0.201 mg/l maka 
perairan tersebut masuk dalam tingkat kesuburan yang sangat 
tinggi. Berdasarkan indeks Shannon-Wiever (H′), kondisi sungai 
pada stasiun 2 termasuk dalam katagori tercemar berat dengan 
keanekaragaman rendah dan keseragaman yang rendah.  

Keanekaragaman dan keseragaman pada stasiun 3 
yang merupakan pencampuran air dari stasiun 1 dan 2 

Nilai  Stasiun 1  Stasiun 2  Stasiun 3  
H′ 1.44 0.20 1.34 
E 0.50 0.08 0.49 

Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Indeks Shannon-Wiever ((H′) 

Sumber : Analisa Perhitungan 2012 



61 

 

 

 

didapatkan nilai keanekaragaman dan keseragaman plankton 
sebesar 1.34 dan 0.49. Berdasarkan nilai diversitasnya masih 
tergolong rendah, namun berdasarkan tabel H′ terlihat adanya 
upaya perbaikan kualitas air sungai setelah ada masukan air 
limbah pada stasiun 2 yang memiliki diversitas sangat rendah. 
Berdasarkan indeks keanekaragaman Shannon-Wiever (H′), 
stasiun 3 termasuk dalam katagori tercemar sedang. Untuk 
melihat gambaran seberapa besar tingkat keanekaragaman dan 
keseragaman plankton di sungai Klinter dapat dilihat pada 
Gambar 4.15 di bawah ini. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2   Indeks Saprobik (X) 

Tingkat pencemaran suatu perairan dapat diketahui dari 
nilai indeks saprobik (X). Hasil analisa tingkat pencemaran 
sungai Klinter berdasarkan indeks saprobik dapat dilihat pada 
Tabel 4.5 di bawah ini. 

Gambar 4.15 Grafik Hasil Perhitungan Indeks Keanekaragaman (H’) dan 
Keseragaman (E) di lokasi Penelitian 
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Sumber : Analisa Perhitungan 2012 

 
 

 

Berdasarkan hasil dari perhitungan indeks saprobitas (X) 
diketahui bahwa stasiun 2 yang merupakan titik pembuangan 
limbah, memiliki nilai saprobitas terendah yakni sebesar -2.91. 
Menurut Kriteria pencemaran berdasarkan indeks saprobitas, 
pencemaran di stasiun 2 dapat dikatagorikan ke dalam 
pencemaran sangat berat dengan fase saprobitas polisaprobik. 
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. 
Kondisi ini jelas akan sangat mempengaruhi kualitas air sungai 
Klinter, meskipun limbah ini akan diencerkan oleh air sungai, 
namun masukan yang terus menerus akan memperbesar 
konsentrasi pencemar di sungai yang terlihat pada nilai 
saprobitas stasiun 3 yakni sebesar -1.60 yang masuk dalam 
kondisi sungai tercemar cukup berat dengan fase saprobitas 
poli/α- mesosaprobik. 

Nilai saprobitas stasiun 1 yang mewakili kondisi awal 
sungai Klinter, memiliki nilai saprobitas tertinggi yakni 0.57. Hal 
ini mengindikasikan bahwa kondisi sungai di stasiun 1 masuk 
dalam kategori tercemar ringan oleh bahan organik dan 
anorganik dengan fase saprobitas β-meso saprobik. Kondisi ini 
dimungkinkan karena pada jarak ± 200 m sebelum titik stasiun 
1, terdapat tempat rekreasi air water park yang juga membuang 
limbah di sungai klinter. Untuk mengetahui gambaran dari 
kondisi sungai klinter berdasarkan indeks saprobik dapat dilihat 
pada Gambar 4.16 di bawah ini. 

 

 

Nilai  Stasiun 1  Stasiun 2  Stasiun 3  

Indeks Saprobik (X) 0.57 -2.91 -1.60 

Tabel 4.5  Hasil analisa pencemaran berdasarkan indeks saprobik 
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4.3   KORELASI PEARSON 

Analisa korelasi person dimaksudkan untuk 
mendapatkan data mengenai hubungan antara indeks 
keanekaragaman (H′) dengan parameter-parameter lingkungan 
perairan. Hasil dari analisa korelasi pearson dapat dilihat pada 
Tabel 4.6. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Grafik Hasil Analisa Indeks Saprobik 
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No Parameter Nilai Korelasi Signifikansi 
1 V  -0.998* 0.044 
2 Q 0.957 0.188 
3 Kecerahan 0.784 0.426 
4 Suhu -0.132 0.916 
5 Kedalaman 0.400 0.738 
6 pH 0.813 0.396 
7 DO 0.612 0.580 
8 TSS -0.997 0.053 
9 NO3-N -0.941 0.219 

10 PO4-P  -0.998* 0.044 
 Korelasi signifikan pada 0.05٭

Hasil pengukuran dari faktor fisik dan kimia perairan 
yang telah dilakukan pada stasiun penelitian dan selanjutnya 
dikorelasikan dengan nilai keanekaragaman plankton maka 
didapatkan nilai korelasi seperti yang disajikan dalam Tabel 4.5 
diatas. Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dikemukakan bahwa hasil 
uji analisis korelasi antara beberapa faktor fisik-kimia perairan 
berbeda tingkat korelasi, arah, dan signifikansinya. 

Kecepatan arus, suhu, nitrat, fosfat, TSS berkorelasi 
negatif dengan keanekaragaman, sedangkan nilai debit, 
kecerahan, kedalaman, pH, DO berkorelasi positif. Berkorelasi 
positif berarti semakin tinggi nilai suatu faktor maka semakin 
tinggi pula nilai keanekaragamannya, sedangkan nilai negatif 
berarti naiknya nilai suatu faktor akan menurunkan nilai 
keanekaragaman. 

Fosfat, dan kecepatan arus berkorelasi negatif dan 
berpengaruh nyata terhadap keanekaragaman. walaupun nitrat, 
TSS, dan suhu berkorelasi negatif, namun berpengaruh tidak 
nyata terhadap keanekaragaman. Demikian juga halnya 
meskipun debit, kecerahan, kedalaman, pH, DO berkorelasi 
positif akan tetapi pengaruhnya tidak nyata terhadap 
keanekaragaman. Hal ini mungkin terjadi disebabkan karena 

Tabel 4.6 Hasil analisa korelasi antara H′ dengan parameter 
   lingkungan 
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faktor fisik-kimia masih dalam batas yang dapat ditolerir oleh 
plankton yang ada pada perairan. 
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V   KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1   KESIMPULAN 

Hasil penelitian yang telah dilaksankan mengenai 
analisa kualitas perairan sungai Klinter 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, fosfat 
(PO4-P), DO, pH, nitrat (NO3-N) yang masih normal dan 
jauh dari nilai yang menghawatirkan. 

2. Beban pencemaran parameter TSS, nitrat, fosfat masih  
dibawah kapasitas asimilasi (under capacity) 

3. 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. 

4. Nilai kelimpahan terbesar pada stasiun 2 yakni sebesar 
2261857.5 ind/l dengan genus yang mendominasi adalah 
Hydrocoleum sebesar 2186549.3 ind/l, sedangkan nislai 
kelimpahan terendah terdapat pada stasiun 3 yakni sebesar 
815239.1 ind/l dengan genus yang mendominasi adalah 
Hydrocoleum sebesar 301344.2 ind/l. 

5. Nilai indeks keanekaragaman dan keseragaman tertinggi 
terdapat pada stasiun 1 yakni sebesar 1.44 dan 0.50, 
sedangkan indeks keanekaragaman dan keseragaman 
terendah terdapat pada stasiun 2 yakni sebesar 0.20 dan 
0.08. 

6. Nilai Indeks saprobitas tertinggi terdapat pada stasiun 1 
yakni sebesar 0.57, sedangkan nilai saprobitas terendah 
terdapat pada stasiun 2 yakni sebesar -2.91. 

7. Secara keseluruhan kondisi sungai klinter berdasarkan 
indeks keanekaragaman dan saprobik termasuk kedalam 
kategori tercemar ringan sampai sangat berat dengan 
keanekaragaman rendah dan kestabilan komunitas 
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plankton yang sedang, serta tingkat saprobitas berada pada 
fase β-mesosaprobik sampai polisaprobik. 

5.1   SARAN 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan 
menggunakan parameter-parameter anorganik sehingga 
dapat diketahui penyebab lain dari pencemaran di sungai 
Klinter selain pencemaran oleh limbah organik. 

2. Diharapkan adanya penelitian hingga muara sungai 
untuk dapat melihat perbedaan komposisi dari plankton 
yang ada di sepanjang DAS 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 
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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 
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 
 

 

 

 

 

 

LANJUTAN LAMPI RAN 1 
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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 

 

oC 
 

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 

Total fosfat sbg       
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANJUTAN LAMPIRAN 2  
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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 

LANJUTAN LAMPIRAN 4  
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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 Sampel Air 

 

Stasiun 1 Stasiun 2 

Sedimen 

Sludge 

Substrat Tampak  

Sludge & Sampah 

 

Stasiun 3 

Kondisi Output Limbah 
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LANJUTAN LAMPIRAN 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto Pengepakan Sampel Foto Ikan Mati di Stasiun 3 

Analisa Laboratorium 

 

Foto Proses Pengambilan  
Sampel di Stasiun 3 

 

Eutrofikasi 

 

Foto Kondisi Keseluruhan  
Sungai Klinter 

Kondisi Lumpur 
yang Dalam 

Ikan Mati 

 

Pengukuran Kecerahan 
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LAMPIRAN 6 

Gambar Plankton Hasil dari Identifikasi di Laborato rium 

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=12.3 m  
V=0.1 m/s 
Sungai dibagi menjadi 5 segmen persegmen 
(lebar)=12.3/5=2.46 m 
Segmen 1(h)= 0.23m  
Segmen 2(h)= 0.33m 
Segmen 3(h)= 0.36m 
segmen 4(h)= 0.23m 
A1=1/2*2.46*0.23=0.2829 m2 
A2=1/2*2.46*(0.33+0.23)=0.6888 m2 
A3=1/2*2.46*(0.33+0.36)=0.8487 m2 
A4=1/2*2.46*(0.23+0.36)=0.7251 m2 
A5=1/2*2.46*0.23=0.2829 m2 
∑A=2.8284 m 2 
Q=v*A 
Q=0.1*2.8284 
Q=0.28284 m3/s 
 

 STASIUN 2 
Lebar saluran outlet(l)=1.18 m 
Tinggi air(h)=0.09 m  
V=1.2 m/s 
 
Karena penampang basah berbentuk persegi maka: 
A=p*l 
A=1.18*0.09 
A= 0.1062 m 2 
Q=v*A 
Q=1.2*0.1062 
Q= 0.12744 m3/s 
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 STASIUN 3 
Lebar sungai(l)= 9  m 
V= 0.1 m/s 
Lebar sungai dibagi menjadi 5 segmen dengan lebar 
segmen(l)=9/5= 1.8 m 
Segmen 1(h)=0.48 m 
Segmen 2(h)=0.68 m 
Segmen 3(h)=0.77 m 
Segmen 4(h)=0.60 m 
A1= 1/2*1.8*0.48= 0.432 m2 
A2= 1/2*1.8*(0.48+0.68)= 1.044 m2 
A3= 1/2*1.8*(0.68+0.77)= 1.305 m2 
A4= 1/2*1.8*(0.77+0.60)= 1.233 m2 
A5= 1/2*1.8*0.60= 0.54 m2 
∑A= 4.554 m 2 
Q=v*A 
Q=0.1*4.554 
Q=0.4554 m3/s 
 
 

B. PERHITUNGAN KECERAHAN 
 
� STASIUN 1 

d1=0.35 m 
d2=0.35 m 
Kecerahan= (d1+d2)/2=(0.35+0.35)/2= 0.35 m 

� STASIUN 2 
d1=0.06 m 
d2=0.04 m 
Kecerahan= (d1+d2)/2=(0.06+0.04)/2= 0.05 m 

� STASIUN 3 
d1=0.15 m 
d2=0.13 m 
Kecerahan= (d1+d2)/2=(0.15+0.13)/2=0.14 m 

 

LANJUTAN LAMPIRAN 8 
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LAMPIRAN 9 

Contoh Perhitungan Analisa H’, E, & X . 

 
 
 

No Divisi Genus Titik 1 Titik 2 Titik 3 

1 Chlorophyta Carteria 1664.9 11099.2 555 

2   Chlamydomonas 1109.9 9989.3 3329.8 

3   Dunaliella 1664.9 7769.5 555 

4   Polyblepharides 555 4439.7 1109.9 

5   Spondylosium 555 0 4439.7 

6   Spyrogira 660404.5 0 153724.4 

    Jumlah 665954.2 33297.7 163713.8 

7 Chrysophyta Achnanthes 1109.9 0 0 

8   Cyclotella 1664.9 0 0 

9   Diatoma 4994.7 1109.9 1664.9 

10   Fragilaria 4994.7 0 0 

11   Navicula 7769.5 1498.2 555 

12   Nitzschia 59380.9 555 24973.3 

13   Pinularia 6071.3 555 1664.9 

14   Surirella 10544.3 0 6659.5 

15   Synedra 17758.8 0 4439.7 

    Jumlah 114289 3718.1 39957.3 

16 Cyanophyta Eucapsis 79359.5 38292.4 308004 

17   Hydrocoleum 88238.9 2186549.3 301344.2 

18   OscilLatoria 299124.4 0 2219.8 

    Jumlah 466722.8 2224841.7 611568 

Kelimpahan Total(N) 1246966.0 2261857.5 815239.1 

S 18 10 15 
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LANJUTAN LAMPIRAN 9 

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

Genus: Carteria 

n=1664,9 

N=1246966.0 

Jadi: Pi= ni/N 

Pi= 1664.9/1246966.0 

Pi= 0.001335 

H’=∑Pi ln Pi 

H’=0.001335 ln 0.001335 

H’=0.00883703 (*) 

E=H’/H max ;Hmax=ln S 

Jadi Hmax=ln S 

Hmax=ln 18 

Hmax= 2.8904 

E=H’/ln S 

E=0.00883703/2.8904 

E=0.00063 (*) 
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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= 665954.2 

Jumlah B= 0 

Jumlah C= 114289 

Jumlah D= 466722.8 

Kemudian dimasukkan ke dalam rumus saprobitas yakni: 

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

X= (114289+3*466722.8-0-3*665954.2)/1246966.0 

X= 0.57 
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LAMPIRAN 10 

Analisa Korelasi Pearson Antara Faktor Lingkungan(fisik & kimia) dengan Keanekaragaman 
Plankton 

1.Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test  

  v Q Kecerahan Kedalaman PO4 NO3 H pH Suhu DO TSS 

N 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Normal 

Parametersa 

Mean .4667 .2476 .1783 .5033 .2637 1.7560 .9906 6.9900 26.8667 1.7000 65.3233 

Std. 

Deviation 
.63509 .10456 .15607 .23116 .06524 .28983 .68973 .15716 1.80370 2.16127 8.49594E1 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .385 .299 .264 .370 .385 .278 .361 .242 .196 .361 .329 

Positive .385 .215 .264 .370 .385 .278 .260 .242 .183 .361 .329 

Negative -.282 -.299 -.198 -.268 -.282 -.204 -.361 -.194 -.196 -.260 -.235 

Kolmogorov-Smirnov Z .667 .517 .457 .641 .667 .482 .625 .420 .340 .626 .570 

Asymp. Sig. (2-tailed) .766 .952 .985 .806 .766 .975 .830 .995 1.000 .828 .901 

a. test distribution is normal 
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2. Korelasi Pearson 

Correlations  

  H v Q Kecerahan Kedalaman NO3 PO4 pH Suhu DO TSS 

H Pearson 

Correlation 
1 -.998* .957 .784 .400 -.941 -.998* .813 -.132 .612 -.997 

Sig. (2-tailed)  .044 .188 .426 .738 .219 .044 .396 .916 .580 .053 

N 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

v Pearson 

Correlation 

-

.998
* 

1 -.974 -.740 -.462 .962 1.000** -.771 .064 -.557 .989 

Sig. (2-tailed) .044  .145 .470 .694 .176 .000 .439 .959 .624 .097 

N 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Q Pearson 

Correlation 
.957 -.974 1 .569 .650 -.999* -.974 .608 .162 .356 -.929 

LANJUTAN LAMPIRAN 10  
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Sig. (2-tailed) .188 .145  .614 .550 .031 .145 .584 .896 .769 .241 

N 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Kecerahan Pearson 

Correlation 
.784 -.740 .569 1 -.255 -.528 -.740 .999* -.719 .971 -.833 

Sig. (2-tailed) .426 .470 .614  .836 .646 .470 .031 .489 .154 .373 

N 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Kedalaman Pearson 

Correlation 
.400 -.462 .650 -.255 1 -.686 -.462 -.208 .855 -.479 -.323 

Sig. (2-tailed) .738 .694 .550 .836  .518 .694 .867 .347 .682 .791 

N 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

NO3 Pearson 

Correlation 

-

.941 
.962 -.999* -.528 -.686 1 .962 -.569 -.210 -.310 .910 

Sig. (2-tailed) .219 .176 .031 .646 .518  .176 .615 .865 .800 .272 

N 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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PO4 Pearson 

Correlation 

-

.998
* 

1.000** -.974 -.740 -.462 .962 1 -.771 .064 -.557 .989 

Sig. (2-tailed) .044 .000 .145 .470 .694 .176  .439 .959 .624 .097 

N 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

pH Pearson 

Correlation 
.813 -.771 .608 .999* -.208 -.569 -.771 1 -.684 .958 -.859 

Sig. (2-tailed) .396 .439 .584 .031 .867 .615 .439  .520 .185 .343 

N 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Suhu Pearson 

Correlation 

-

.132 
.064 .162 -.719 .855 -.210 .064 -.684 1 -.864 .214 

Sig. (2-tailed) .916 .959 .896 .489 .347 .865 .959 .520  .335 .863 

N 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

DO Pearson 

Correlation 
.612 -.557 .356 .971 -.479 -.310 -.557 .958 -.864 1 -.676 
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Sig. (2-tailed) .580 .624 .769 .154 .682 .800 .624 .185 .335  .527 

N 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

TSS Pearson 

Correlation 

-

.997 
.989 -.929 -.833 -.323 .910 .989 -.859 .214 -.676 1 

Sig. (2-tailed) .053 .097 .241 .373 .791 .272 .097 .343 .863 .527  

N 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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