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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur komunitas fitoplankton yang meliputi Kelimpahan, 

Keragaman, Keseragaman, dan Dominansi pada daerah Perairan Sei Jang Kota Tanjungpinang dan 

mengetahui hubungan kualitas air dengan keanekaragaman fitoplankton di Perairan Sei Jang Kota 

Tanjungpinang.. Metode penelitian dilakukan dengan metode deskriptif. Analisis sampel air dilakukan di 

Laboratorium Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang. Dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Struktur komunitas fitoplankton yang ada di perairan Sungai Jang terdapat 

7 kelas dan 20 genus yaitu Kelas Bacillanophyta terdiri dari 3 genus, kelas Cyanophyta terdiri dari 6 

genus, kelas Chlorophyta (3 genus), kelas Desmidiagae terdiri (3 genus), kelas Euglenophyta (3 genus), 

kelas Phyrophyta (1 genus), dan kelas Xanthophyta (1 genus) dengan Kelimpahan fitoplankton berkisar 

antara 24.320 – 41.800 sel/L. Indeks Keanekaragaman menunjukkan kestabilan populasi rendah dengan 

indeks keseragaman yang rendah sehingga tidak ada dominansi species. Faktor yang mempengaruhi 

kelimpahan fitoplankton adalah tingkat kecerahan perairan yang rendah akibat tingginya bahan 

tersuspensi. 

 

Kata kunci : Struktur komunitas – Phytoplankton - Perairan Sungai Jang 
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ABSTRACT  

 

This research aims to know the structure of the phytoplankton community include is abundance, diversity, 

uniformity, and Dominance on the area's waterways Sei Jang City Tanjungpinang and to know the 

relationship of water quality with diversity of phytoplankton in waters Off the town of Jang 

Tanjungpinang. Research methods was a descriptive method. Analysis of the water samples were 

performed in the laboratory of marine science and Maritime of Raja Ali Haji University. From the results 

of the research indicate that the community structure of phytoplankton in waters of the river there are 7 

classes and Jang 20 genera of Bacillanophyta Class consists of three genera, Cyanophyta class consists 

of 6 genera, classes of Chlorophyta (3 genera), Desmidiagae class consists (3 genera), Euglenophyta 

class (3 genera), class Phyrophyta (1 genus), and the class of Xanthophyta (1 genus) with an abundance 

of phytoplankton ranges between 24.320 – 41.800 cells/L. Diversity indices showed low population 

stability with low uniformity index so that there was no dominance of species. Factors affecting the 

abundance of phytoplankton was brightness level low water due to the high material are suspended. 

Key words: structure community – Phytoplankton - River Sei Jang 
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I. PENDAHULUAN 

 

Plankton merupakan salah satu organisme 

yang berukuran kecil dimana hidupnya terombang-

ambing oleh arus perairan laut (Hutabarat dan Evans, 

1988). Sedangkan menurut Nybakken (1992), 

plankton adalah kelompok-kelompok organisme yang 

hanyut bebas dalam laut dan daya renangnya sangat 

lemah. Plankton memegang peranan yang sangat 

penting dalam suatu perairan, fungsi ekologinya 

sebagai produsen primer dan awal mata rantai dalam 

jaring makanan menyebabkan fitoplankton sering 

dijadikan skala ukuran kesuburan suatu perairan.  

 

Dalam ekosistem perairan, rantai makanan 

tersusun dari tingkatan-tingkatan trofik yang 

mencangkup proses pengangkutan detritus organik 

dari ekosistem lamun ke konsumen yang lain, yang 

sumber utama adalah cahaya matahari yang 

digunakan organisme autotrof sebagai produsen 

untuk berfotosintesis (Pramana, 2001). Sehingga, 

kesuburan perairan mempengaruhi pertumbuhan 

fitoplankton.  

 

Perairan Sungai Jang merupakan daerah 

yang terletak di Kelurahan Sungai Jang Kota 

Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Sebagian 

besar masyarakat Sei Jang berpenghasilan sebagai 

nelayan. Di sekitar perairan tersebut terdapat  

 

 

beberapa aktifitas diantara lain, kegiatan pemukiman, 

perikanan tangkap  dan industri rumah makan. 

Sebagai perairan yang memiliki berbagai aktifitas, 

tidak dapat dipungkiri perairan Sei Jang menjadi 

tempat penampungan pembuangan limbah-limbah 

tersebut. Kondisi perairan yang terus berada dalam 

tekanan tersebut akan berdampak pada turunnya 

kualitas perairan yang berpengaruh pada ekosistem 

perairan, salah satunya adalah plankton. Oleh sebab 

itu, perlu dilakukan penelitian mengenai struktur 

komunitas fitoplankton di perairan Sei Jang guna 

mengetahui kondisi perairan tersebut. 

II. METODE PENELITIAN  

 

A. Waktu dan tempat  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 

sampai dengan Juni 2012. Pengambilan data di 

Lapangan dilakukan pada waktu pasang surut yang 

berlokasi di perairan Sungai Jang Kota 

Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.  

 

B. Alat dan Bahan  

 

Adapun alat dan bahan yang digunakan 

dalam penelitian disajikan pada Tabel berikut. 
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No Alat dan Bahan 

1 Termometer 

2 Botol Arus 

3 Hand Refraktometer 

4 pH Meter 

5 Tetrimetik 

6 Spektrofotometer 

7 Plankton Net No. 25 

8 SRC 

9 GPS (Global Position System) 

10 Mikroskop 

11 Cool box 

12 Botol c1000 

13 Stop watch 

14 Buku Identifikasi 

15 Larutan Lugol/formalin 

 
C. Prosedur Penelitian 

 

Prosedur penelitian ini meliputi kegiatan 

survei penentuan stasiun, pengukuran parameter 

pendukung dan pengambilan sampel plankton serta 

analisis data yang meliputi Penentuan Titik 

Sampling, pengambilan sampel, prosedur pengukuran 

kualitas air dan analisis data. 

 

1. Pengukuran Variabel Penelitian 

a. Identifikasi Fitoplankton 

Identifikasi fitoplankton dilakukan di bawah 

mikroskop binokuler dengan perbesaran 10 x 10, 

sebelum sampel diteteskan pada Haemacytometer 

sampel dikocok terlebih dahulu dimana sebelumnya 

sampel telah diberikan formalin 4% sebagai 

pengawet, hal ini dilakukan agar fitoplankton yang 

terdapat                     di dalam botol tersebar merata 

dan mempunyai kesempatan yang sama terambil 

(Oktasiana, 2012). Fitoplankton yang telah diamati 

diidentifikasi      dengan menggunakan buku Sachlan 

(1982).  

 

1. Kelimpahan Fitoplankton (N) 

 

 

 

 

 

N : Jumlah individu per liter 

n : jumlah sel yang diamati 

Vr : Volume air  yang tersaring (ml) 

Vo : Volume air yang diamati (ml) 

Vs : Volume air yang disaring (L) 

 

2. Indeks keanekaragaman (H’) 

 

 

 

 

H’ :  Indeks  

  keanekaragaman  

Pi : Proporsi individu jenis ke-1 

  terhadap jumlah individu     semua  

       jenis (Pi=ni/N) 

Ni : Jumlah individu/spesies 

N : Jumlah total individu 

Log2 : 3,321928 

 

3. Indeks Keseragaman (E) 

 

 

H’ : Indeks Keanekaragaman 

Hmax : Keanekaragaman maksimum 

E : Indeks Keseragaman 

4.  Indeks Dominansi (C) 

 

 

 

 

 

 

C : Indeks Dominansi Simpson 

Ni : Jumlah Individu tiap spesies 

N : Jumlah Total Individu 

 

D. Analisis Data 

 Analisis hubungan keanekaragaman 

fitoplankton dengan parameter kualitas air dilakukan 

analisis statistika dengan bantuan perangkat lunak 

SPSS Ver.15. Perhitungan hubungan 

keanekaragaman fitoplankton dengan parameter 

kualitas air menggunakan rumus persamaan regresi 

linier berganda (Sudjana.2002). 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Struktur Komunitas Fitoplankton 

 

1. Komposisi Jenis dan Komposisi 

Fitoplankton 

 

Berdasarkan hasil analisis fitoplankton di 

kawasan perairan Sei Jang, untuk masing-masing 

stasiunnya ditemukan 7 Kelas fitoplankton yang 

terdiri atas 20 genus. Kelas fitoplankton yang 

ditemukan terdiri atas kelas Bacillanophyta terdiri 

dari 3 genus, kelas Cyanophyta terdiri dari 6 genus, 

kelas Chlorophyta terdiri dari 3 genus, kelas 

Desmidiagae terdiri 3 genus, kelas Euglenophyta 

terdiri atas 3 genus, kelas Phyrophyta terdiri 1 genus, 

dan kelas Xanthophyta terdiri 1 genus. Untuk setiap 

stasiunnya, kelas dan jenis yang paling sering 

dijumpai berasal dari kelas Cyanophyta. 

 

Genus St 1 St 2 St 3 

Bacillanophyta     

1 Nitzachia seriata - v v 

2 Nitzachia closterium - v v 

Genus St 1 St 2 St 3 

3 
Chaetoccras 

lorenzianum 
v - - 

Cyanophyta     

5 
Chroococcus 

Limnolicus Lemm 
v - - 

6 
Microcyatum floqua 

Kirch 
v - - 

7 
Di ctyloccocopsis 

raphidiodis  Hanna 
v v v 

8 
Oscillatoria Limnoun 

Ag 
v - - 

9 Calonthria  v v v 

Chlorophyta     

10 Oncystus naogelil v - - 

11 
Richteriella 

botryides lemm 
v - - 

12 
Seenodeninum 

obdiquul kueta 
- v - 

Desmidiagae    

13 

Gonatozygon 

monotaenium De 

Bary 

v v v 

14 
Clostoriamkus 

zinggii 
- v v 

15 Dichotypical cell v v v 

Euglenophyta     

16 
Euglena acus 

Ehrenbg 
v v v 

17 E. Oxyirus Ehrenbg - v v 

18 
Euglena 

haematodesEhrenbg 
- v v 

Phyrophyta     

19 C. Fusun - v v 

Xanthophyta     

20 
Chloroamoeba 

heteromorpha 
- v - 

 

Komposisi dan jenis dari jumlah jenis dari 

fitoplankton pada masing-masing stasiun penelitian 

dapat dilihat pada Tabel berikut : 

 

 

Komposisi jenis paling banyak ditemukan 

dari kelas Cyanophyta selanjutnya dari kelas 

Bacillanophyta dan paling sedikit dari kelas 

Xanthophyta. Hal ini diduga karena kondisi perairan 

pada stasiun 1 berada di hulu perairan yang memiliki 

kadar salinitas payau yaitu 17 ‰ yang menyebabkan 

kelas Cyanophyta banyak ditemukan. Hal ini 

didukung oleh pendapat Dianthani dalam Oktasiana 

(2012), mengemukakan bahwa kelas Cyanophyta 2/3 

dari jumlah spesiesnya terdapat di air tawar 

sedangkan sisanya di perairan laut. Sedangkan untuk 

kelas Bacillanophyta memang jenis fitoplankton yang 

sering dijumpai di perairan laut dan memiliki peranan 

yang penting, hal ini sesuai dengan pendapat Basmi 

Kelas 

Stasiun 1 Stasiun 2 Stasiun 3 

Jml  

Jen

is  

Ko

m  

(%) 

Ko

m 

Ko

m  

(%) 

Jml  

Jen

is 

Ko

m  

(%) 

Bacillanoph

yta  
1 

9.09 
2 

12.5

0 
2 

18.1

8 

Cyanophyta  5 
45.4

5 
2 

12.5

0 
2 

18.1

8 

Chlorophyta  2 
18.1

8 
1 

6.25 
0 

0.00 

Desmidiagae 2 
18.1

8 
3 

18.7

5 
3 

27.2

7 

Euglenophyt

a  
1 

9.09 
3 

18.7

5 
3 

27.2

7 

Phyrophyta  0 
0.00 

3 
18.7

5 
1 

9.09 

Xanthophyta  0 
0.00 

2 
12.5

0 
0 

0.00 



(1999) bahwa diatom (Bacillanophyta) merupakan 

jenis fitoplankton yang paling penting dan paling 

umum terdapat di laut, dimana pada saat pengamatan 

kelas ini paling banyak berada pada Stasiun 3 yang 

sudah merupakan hilir perairan yang mengarah ke 

laut. 

 

2. Kelimpahan Fitoplankton 

 

Kelimpahan Fitoplankton pada masing-

masing stasiun penelitian di Perairan Sei Jang dapat 

dilihat pada Tabel berikut : 

 

No Kelas St 1 St 2 St 3 

1. Bacillanophyta   1.840 7.440 6.120 

2. Cyanophyta 17.960 12.280 5.000 

3. Chlorophyta   3.760 3.800 - 

4. Desmidiagae   3.480 5.520 - 

5. Euglenophyta   2.320 8.920 9.800 

6. Phyrophyta - 2.160 3.400 

7. Xanthophyta - 1.680 - 

Jumlah 29.360 41.800 24.320 

 

Bedasarkan Tabel dapat dilihat pada Stasiun 

1 jumlah fitoplankton terbanyak adalah dari kelas 

Cyanophyta dengan jumlah kelimpahan 17.960 ind/L 

sedangkan yang paling sedikit berasal dari kelas 

Phyrophyta dan Xanthophyta. Untuk stasiun 2 jumlah 

fitoplankton terbanyak berasal dari kelas Cyanophyta 

dengan jumlah kelimpahan 12.280 ind/L, sedangkan 

yang paling sedikit berasal dari kelas Xanthophyta 

dengan jumlah kelimpahan 1.680 ind/L. Serta untuk 

stasiun 3 jumlah kelimpahan terbanyak  berasal dari 

kelas Euglenophyta dengan jumlah 9.800 ind/L, 

sedangkan jumlah kelimpahan yang paling sedikit 

berasal dari kelas Chlorophya, Desmidiagae dan 

Xanthophyta dengan jumlah kelimpahan 0 ind/L. 

Komposisi kelimpahan fitoplankton pada stasiun 

pengamatan dengan jelas dapat dilihat pada Tabel 

berikut : 

 

No Kelas 

St 1 St 2 St 3 

Komi 

(%) 

Kom 

(%) 

Kom 

(%) 

1. Bacillanophyta 6,27 17,80 25,16 

2. Cyanophyta 61,17 29,38 20,56 

3. Chlorophyta 12,81 9,09 - 

4. Desmidiagae 11,85 13,21 - 

5. Euglenophyta 7,90 21,34 40,30 

6. Phyrophyta - 5,17 13,98 

7. Xanthophyta - 4,02 - 

 

 Dengan memperhatikan Tabel dilihat pada 

stasiun 1, jenis fitoplankton dari kelas Cyanophyta ini 

memiliki komposisi terbesar yaitu 61,17 %, hal ini 

diduga selain kondisi lokasi pengamatan yang masih 

mendapatkan pasokan air tawar ,  kondisi perairan 

yang cukup cerah memungkinkan terjadinya 

fotosintesis dimana menunjang kehidupan jenis 

fitoplankton ini. Dimana sesuai dengan pendapat 

Basmi (1999) bahwa mampunya Cyanophyta ini 

melakukan fotosintesis, maka manfaat eksistensinya 

tidak diragukan, sehingga Cyanophyta dikenal 

sebagai pionir kehidupan yang dapat hidup dimana-

mana (air, darat, batang-batang pohon, permukaan 

tanah dan batu). 

 

3. Indeks Keanekaragaman(H’), 

Keseragaman (E), dan Dominasi (C) 

 

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap nilai 

komunitas fitoplankton pada perairan Sei Jang makan 

diperoleh Indeks Keanekaragaman (H”) berkisar 3,35 

s.d 3,55), sedangkan Indeks Keseragaman (E) 

berkisar 0,96 s.d 0,98 dan indeks Dominansi (C) 

berkisar 0,09-0,11. Untuk lebih jelas dapat dilihat 

pada Tabel berikut : 

 

 Berdasarkan pengamatan maka diperoleh 

nilai keanekaragaman pada Stasiun 1 sebesar 3,35 

dimana terdapat 11 Genus, pada stasiun 2 sebesar 

3,55 dengan ditemuinya 13 jenis Genus sedangkan 

pada Stasiun 3 sebesar 3,39. Perbedaan indeks 

keanekaragaman antara 3 stasiun dikarenakan 

sedikitnya jenis yang dijumpai, hal ini sesuai dengan 

yang diungkapkan oleh Odum (1993) bahwa 

keanekaragaman mencakup 2 hal penting yaitu 

banyaknya jenis yang ada pada suatu komunitas dan 

kelimpahan dari masing-masing jenis tersebut, 

sehingga semakin kecil jumlah dan variasi jumlah 

individu tiap jenis atau ada beberapa individu yang 

jumlahnya jauh lebih besar penyebarannya tidak 

merata, maka keanekaragaman suatu system akan 

mengecil. 

 

B. Parameter Fisika-Kimia yang 

Berpengaruh Terhadap Fitoplankton 

 

Hasil analisa parameter fisika-kimia perairan 

yang berpengaruh terhadap fitoplankton di kawasan 

perairan Sei Jang disajikan pada Tabel berikut : 

 

 

 

 

 

 St 1 St 2 St 3 Kriteria 

H’ 3,35 3,55 3,39 tinggi 

E 0,97 0,96 0,98 tinggi 

C 0,11 0,09 0,10 rendah 



PARAMET

ER 

SATU

AN 

STASIUN 

Kepmenl

h 

No. 51 

Th. 2004 

1 2 3  

a. Fisika       

 Suhu  
o
C 

28

,8

5 

30

,2

2 

29

,8

9 

alami 

 Kecerah

an  
m 

0,

13 

0,

86 

0,

82 
alami 

 Kekeruh

an  
Ntu 

4,

75 

9,

55 

11

,4

5 

<5 

 Kecepat

an Arus 
m/s 

0,

04

7 

0,

06

8 

0,

06

3 

 

 Salinitas  ‰ 17 

23

,5

5 

25

,6

7 

alami 

b. Kimia       

 DO mg/L 
5,

39 

5,

44 

5,

71 
>5 

 pH  
6,

22 

6,

33 

6,

44 
7-8,5 

 Nitrat mg/L 
2,

08 

0,

37 

0,

84 
0,008 

 Orto-

Fosfat  
mg/L 

1,

23 

0,

17 

0,

29 
0,015 

 

Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa 

suhu di lokasi penelitian berkisar antara 28,85 – 

30,22 
o
C. Nilai suhu pada ketiga stasiun tersebut 

relatif sama dan tidak menunjukkan adanya 

perbedaan walaupun terdapat variasi dalam kisaran 

yang sempit. Menurut Nontji (1993) suhu perairan 

nusantara umumnya berkisar 28 - 31
o
C dan menurut 

Effendi (2003) kisaran suhu optimum bagi 

pertumbuhan fitoplankton di perairan berkisar antara 

30 – 30
o
C. 

Kecepatan arus di perairan Sei Jang pada 

ketiga stasiun berkisar antara 0,047 – 0,068 m/s. Arus 

akan berfungsi dalam penyebaran nutrien dan 

plankton, yang dapat mengontrol pola salinitas. Hal 

ini didukung oleh pendapat Nontji (1993) yaitu Arus 

atau pergerakan massa air akan menyebarkan nutrient 

dan plankton, mendistribusikan larva ikan, 

mengontrol pola salinitas, pemindahan sedimen dan 

membantu pertukaran massa air yang dapat 

disebabkan oleh tiupan angin, atau karena perbedaan 

densitas air laut atau dapat pula disebabkan oleh 

gerakan gelombang panjang termasuk pasang surut. 

Pada penelitian ini diperoleh nilai salinitas 

pada Perairan Sei Jang yang merupakan daerah aliran 

yang tergolong perairan estuari memiliki nilai 

salinitas berkisar 17 – 25,67 ‰. Perbedaan salinitas 

ini karena pada daerah estuari yang memiliki nilai 

salinitas fluktuasi berpola gradien bervariasi yang 

bergantung pada musim, topografi estuaria, pasang 

surut dan jumlah air tawar. Sesuai pendapat Nybaken 

(1992) yaitu faktor lain yang berperan dalam 

pengubah pola salinitas adalah pasang surut. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat  Milero Sohn dalam 

Hermana (2007) yang menyatakan bahwa 

fitoplankton laut dapat berkembang pada salinitas 

diatas 15‰ dan optimum pada salinitas 35‰. 

Nilai DO selama penelitian berkisar 5,39 – 

5,71 mg/L. Dimana nilai  DO tertinggi terdapat pada 

stasiun 3, sedangkan terendah terdapat pada stasiun 1. 

Hal ini dikarenakan pada stasiun 1 merupan daerah 

yang memiki aktifitas penduduk, sedangkan pada 

stasiun 3 merupakan daerah hulu sungai yang bebas 

dari pengaruh aktifitas manusia. Kisaran DO tersebut 

masih tergolong kisaran baku menurut Kepmenlh, 

2004 yang menyatakan kisaran baku mutu DO 

perairan guna mendukung kehidupan biota adalah >5 

mg/L. 

Sedangkan, nilai pH yang terukur di lokasi 

penelitian berkisar antara    6,22 – 6,44. Dimana nilai 

pH tertinggi terdapat pada stasiun ke 3 dan terendah 

pada stasiun ke 3. Nilai salinitas ini merupakan nilai 

yang masih dapat mendukung kehidupan 

fitoplankton. Hal ini sesuai dengan yang dikemukan 

oleh Nontji (1993) bahwa derajat Keasaman (pH) air 

laut permukaan yang dibutuhkan untuk kehidupan 

fitoplankton di perairan yaitu 6,5 – 8,0. Sedangkan 

nilai pH pada lokasi penelitian berada pada kedua 

kisaran tersebut sehingga masih baik untuk 

kehidupan organisme laut. 

Hasil pengukuran nitrat diperoleh nilai yang 

berksisar 0,37 – 2,08 mg/L, dimana nilai ini masih 

tergolong normal untuk kandungan nitrat untuk 

pertumbuhan fitoplankton. Menurut Suryanto (2006) 

bahwa batas minimum nitrat untuk pertumbuhan 

fitoplankton atau alga 0,35 ppm dan menurut 

Kennish (1990) bahwa kandungan nitrat yang 

optimum untuk pertumbuhan fitoplankton berkisar 

0,9 – 3,5 mg/L dan akan menjadi faktor pembatas 

apabila kurang dari 0,44 mg/L, sedangkan Basmi 

(2000) menyatakan bawha pertumbuhan optimal 

fitoplankton terjadi apabila kandungan nitrat dalam 

air 3,9 – 15,5 ppm. 

Hasil pengukuran orto-fosfat pada setiap 

stasiun berkisar antara 0,17 – 1,23 mg/L. Dimana 

nilai kisaran orto-fosfat tersebut masih sesuai untuk 

menompang pertumbuhan fitiplankton. Hal ini sesuai 

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Basmi 

(2000) bahwa pertumbuhan optimal fitoplankton 

terjadi apabila fosfat dalam perairan sebesar 0,27 – 

5,51 ppm. Sehingga nilai orto-fosfat pada penelitian 

masih tergolong mampu mendukung pertumbuhan 

fitoplankton. 



Walaupun kadar nutrient yang didapat pada 

lokasi penelitian masih dibawah nilai optimum, 

namun masih dapat mendukung kehidupan 

fitoplankton. Kisaran nilai nitrat maupun orto-fosfat 

yang masih dalam kondisi batas minimum, namun 

cukup untuk pertumbuhan fitoplankton, hal ini terjadi 

dikarenakan pengambilan sampel berada dilapisan 

teratas perairan. Menurut Nybakken (1992) bahwa 

lapisan-lapisan air teratas pada umumnya 

mengandung lebih sedikit nitrogen daripada lapisan-

lapisan air yang terletak jauh dari permukaan laut. 

Disamping itu semakin meningkatnya kepadatan 

populasi fitoplankton maka persediaan zat hara dalam 

lapisan air permukaan setebal 100 m akan makin 

berkurang. 

 

C. Hubungan Faktor Fisik-Kimia Terhadap 

Keanekaragaman Fitoplankton 

 

Analisis hubungan faktor fisika-kimia 

perairan terhadap keanekaragaman fitoplankton 

dilakukan dengan menggunakan analisis regresi 

linear berganda. Berdasarkan hasil analisis regresi 

berganda diperoleh nilai r (koefisien korelasi) sebesar 

0,781 yang menunjukkan bahwa korelasi antara 

parameter fisika-kimia (suhu, kecerahan, salinitas, 

kecepatan arus, DO, pH, Fosfat dan Nitrat) perairan 

terhadap keanekaragaman adalah sangat kuat. Nilai 

Koefisien Determinasi Regresi (R
2
) yang digunakan 

untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh 

serentak variabel bebas terhadap variabel terikat 

menunjukkan nilai sebesar 0,610 yang berarti bahwa 

naik turunnya nilai indeks keanekaragaman 61% 

dipengaruhi oleh parameter fisik-kimia perairan yang 

diukur selebihnya adalah faktor yang tidak dapat 

diukur. 

 

 

 

 

Berdasarkan persamaan regresi linier 

berganda tersebut, maka dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

 

1. -0,002 Suhu = setiap setiap kenaikan 1 satuan 

suhu maka keanekaragaman fitoplankton akan 

turun sebesar 0,002 satuan 

2. -0,139 kecerahan = setiap kenaikan 1 satuan 

kecerahan maka keanekaragaman fitoplankton 

akan turun sebesar 0,139 satuan 

3. -0,011 salinitas = setiap kenaikan 1 satuan 

salinitas maka keanekaragaman fitoplankton 

akan turun sebesar 0,011 satuan 

4. -0,873 kecepatan arus = setian kenaikan 1 satuan 

kecepatan arus maka keanekaragam fitoplankton 

akan turun sebesar 0,873 satuan 

5. +0,342 DO = setiap kenaikan 1 satuan DO maka 

keanekaragam fitoplankton akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,342 satuan 

6. -0,082 pH = setiap kenaikan 1 satuan pH maka 

keanekaragaman fitoplankton akan turun sebesar 

0,082 satuan 

7. -0,033 Fosfat = setiap kenaikan 1 satuan fosfat 

maka keanekaragaman fitoplankton akan turun 

sebesar 0,033 satuan 

8. +0,017 Nitrat = setiap kenaikan 1 satuan nitrat 

maka keanekaragam fitoplankton akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,017 satuan 

 

IV. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan pengamatan yang telah 

dilakukan untuk mengetahui struktur komunitas 

Fitoplankton dan  parameter kualitas perairan fisika 

dan kimia perairan di Perairan Sei jang, maka 

diperoleh informasi sebagai berikut: 

 

a. Bahwa selama penelitian diperoleh 7 Kelas (20 

Genus) yaitu Kelas Bacillanophyta terdiri dari 3 

genus, kelas Cyanophyta terdiri dari 6 genus, 

kelas Chlorophyta terdiri dari 3 genus, kelas 

Desmidiagae terdiri 3 genus, kelas Euglenophyta 

terdiri atas 3 genus, kelas Phyrophyta terdiri 1 

genus, dan kelas Xanthophyta terdiri 1 genus. 

Untuk setiap stasiunnya kelas dan jenis yang 

paling sering dijumpai berasal dari kelas 

Cyanophyta. 

 

b. Nilai kualitas perairan baik parameter Fisika 

maupun Kimia pada setiap stasiun masih berada 

dalam kisaran baku mutu perairan menurut 

Kepmenlh No.51 tahun 2004, sehingga masih 

dapat mendukung kehidupan fitoplankton pada 

perairan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y = -4,308-0,002 Suhu-0,139 Kecerahan – 0,011 Salinitas – 

0,873 Kecepatan Arus + 0,342 DO – 0,082 pH – 0,033 

Fosfat + 0,017 Nitrat 
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