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ABSTRACT 

Community activities Rebah City such as attractions affect water quality 

and plankton. The development and construction in mangrove waters around 

Rebah City give effect to the abundance, species diversity, uniformity and 

dominance of plankton. 

This study was conducted in May 2013. The purpose of this study is to 

determine such an abundance of plankton community structure, uniformity, 

diversity and dominance in the mangrove ecosystem Rebah City. The results 

showed that the types of plankton are found among other Nitzschia closterium, 

Prorocentrum micos, Leprottintinnus simplex, Peridinium islandicum, 

Leptocylindeus danicus, Hemialus sinensi, Dino phyceae, Gyrosigma spencerii, 

Cestum amphithrites, Spirogyra pseudocglindrica, Chaetoccero atlanticus, and 

Calanus finmarchicus.  Based on the analysis Diversity Index (H ') ranged 

between 0,58 - 2,24 who are at low to moderate levels of diversity. Uniformity 

index values ranged from 0,18 – 0,97 who are at low to high level of uniformity 

while the average value of Dominance index (D) ranged between 0,22 – 0,77 who 

are at low to high levels of dominance. 

Observations waters in the waters of Mangrove parameters Rebah City is 

known that the pH ranges 7 – 8, temperatures ranged 29,5 - 30 0C, salinity ranged 

from 30 – 32 ‰, brightness ranges 97 – 110 cm and dissolved oxygen ranges 5,84 

– 6,45 mg/l. From these parameters, there is one parameter that is not in 

accordance with the Decree of the Minister of Environment year 2004 on sea 

water quality standard for marine life, namely salinity. 
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PENDAHULUAN 

Perairan Kota Rebah 

merupakan salah satu kawasan 

perairan estuaria yang memiliki 

hutan mangrove yang terdapat di 

Kota Tanjungpinang. Hutan 

mangrove di kota Rebah dijadikan 

suatu ekowisata mangrove yang 

banyak dikunjungi oleh wisatawan 

dalam maupun luar negeri. 

Perkembangan dan pembangunan 

disekitar objek wisata ini dapat 

menyebabkan terjadinya perubahan 

lingkungan ekosistem mangrove 

yang berdampak dengan perubahan 

struktur komunitas plankton di 

perairan tersebut. Menurut Barnes 



(1974) konsentrasi laut lepas, karena 

fungsi plankton ini disubtitusi oleh 

daun-daun mangrove yang telah 

terurai dan larut terdekomposisi 

diperairan sekitarnya.  

Sebagai daerah asuhan 

(nursery ground), daerah mencari 

makan (feeding ground) dan daerah 

pemijahan (spawning ground) 

berbagai jenis ikan, udang dan 

berbagai jenis biota laut lainnya, 

penghasil sejumlah besar detritus 

dari daun dan dahan pohon 

mangrove (Bengen, 2004). 

Plankton di daerah estuaria 

memiliki jumlah spesies yang 

sedikit. Diatom seringkali 

mendominasi fitoplankton tetapi 

dinoflagellata dapat menjadi 

dominan selama bulan-bulan panas, 

dan tetap dominan sepanjang Waktu 

di beberapa estuaria. Plankton di 

estuaria merupakan gambaran 

plankton dalam keterbatasan 

komposisi spesies. Komposisi 

spesies bervariasi, baik secara 

musiman maupun dengan mengikuti 

gradien salinitas ke arah hulu 

estuaria (Reid, 1961dan Nybakken, 

1992). 

Plankton dapat digunakan 

sebagai indikator biologi terjadinya 

pencemaran pada suatu perairan. 

Perairan yang tercemar 

menyebabkan perubahan struktur 

komunitas plankton terutama dalam 

hal keanekaragaman jenis (species 

diversity) (Wilhm, 1975). Pada 

perairan mangrove, terdapat jenis-

jenis zooplankton yang mampu 

mengkonsumsi detritus dari daun-

daun pohon mangrove dan berperan 

dalam proses dekomposisi bahan 

organik (Barnes dan Hughes, 1988). 

Adapun tujuan dari Penelitian ini 

adalah untuk mengetahui struktur 

komunitas plankton seperti 

kelimpahan, keseragaman, 

keanekaragaman dan dominansi pada 

ekosistem mangrove Kota Rebah. 

 

BAHAN DAN METODE 

Tempat dan Waktu 

Penelitian. Penelitian ini telah 

dilaksanakan di perairan Mangrove 

Teluk Rebah Kota Tanjungpinang  

Provinsi Kepulauan Riau pada bulan 

Mei 2013. Pengambilan sampel 

dilakukan di perairan Kota Rebah 

dan analisis sampel dilakukan di 

Laboratorium Terpadu Fakultas Ilmu 

Kelautan dan Perikanan (FIKP) 

Universitas Maritim Raja Ali Haji 

(UMRAH) Tanjungpinang. 

 Bahan dan Alat. Bahan yang 

digunakan antara lain sampel air dan 

larutan Lugol. Alat yang digunakan 

adalah pH Meter, Thermometer, 

Handfractometer, DO meter, Ember  

vol 10 L, Botol sampel, Plankton net, 

stopwatch, Mikroskop, Seichi Disk, 

GPS (Global Posision System), dan 

Buku Identifikasi. 

 Pengambilan sampel. 

Pengambilan sampel plankton 

dilakukan selama 3x ulangan disetiap 

sub stasiun pada stasiun penelitian. 

Pengambilan sampel plankton 

dilakukan tepat dibawah vegetasi 

mangrove pada masing-masing 

stasiun, dengan cara menyaring  air 

didekat permukaan dengan 

menggunakan plankton net sebanyak 

10 liter air, kemudian sampel diberi 

pengawet lugol. 

 

 

 

 

 



Identifikasi Plankton. Identifikasi 

plankton ini bertujuan untuk 

mengetahui jeni-jenis plankton yang 

ditemui selama penelitian. 

Identifikasi plankton ini 

menggunakan buku panduan 

identifikasi dari Basmi (1999). 

 

Analisa kelimpahan. Kelimpahan 

plankton adalah sebagai jumlah 

individu atau sel persatuan volume 

air (liter). Jumlah individu dalam 1 

liter air dihitung dengan 

menggunakan metode sebagai 

berikut (modifikasi APHA, 1992) :  

 

 
 

Dengan ketentuan :  

N = jumlah total individu plankton 

perliter (individu/liter) 

n  = jumlah individu spesies individu 

ke-i yang tercacah (ind) 

ja = jumlah total strip pada Sedwigck 

Rafter Cell (50 strip) 

jb = jumlah strip yang diamati di 

Sedwigck  Rafter Cell (10 strip) 

vt = volume air yang tertampung 

pada botol koleksi (40 ml) 

vs = volume air pada Sedwigck  

Rafter Cell (1 ml) 

vd = volume air yang disaring (10 

liter). 

 

Analisa keanekaragaman jenis. 

Perhitungan indeks keanekaragaman 

dilakukan dengan menggunakan 

indeks Shannon-Wiener (Krebs, 

1989) yaitu : 
 

 
 

Dengan ketentuan : 

H’  = indeks keanekaragaman 

Shannon-Wiener (nits/individu) 

pi   = ni/N 

ni   = jumlah individu jenis ke-i  

N   = jumlah total individu 

 

Analisis Kesegaraman. Penyebaran 

jumlah individu pada masing-masing 

dapat ditentukan dengan cara 

membandingkan nilai indeks 

keanekaragaman dengan nilai 

maksimumnya : 

 

 
 

Keterangan : 

E   = Indeks keseragaman 

H’   = Indeks keragaman 

H’maks = In S 

S   = Jumlah spesies 

 

Analisis Dominansi. Untuk 

memperjelas indek keseragaman (E), 

maka dipakai indeks Dominansi 

Simpson sebagai berikut : 

 

 
 

Keterangan : 

C = Indeks dominansi Simpson 

ni = Jumlah individu ke-i 

N = jumlah total individu
 

 

 

 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kelimpahan Plankton. Kelimpahan 

plankton merupakan jumlah individu 

plankton yang berada di perairan per 

satuan volume air (liter). Hasil 

analisis di laboratorium diperoleh 

kelimpahan plankton di perairan 

Mangrove Kota Rebah, di jelaskan 

pada tabel 5. 

 

Tabel 6. Kelimpahan Total Plankton di Perairan Mangrove Kota Rebah 

Stasiun Spesies 
Kelimpahan 

(ind/l) 

Total 

(ind/l) 

I 

Nitzschia closterium 580 

840 

Prorocentrum micos 100 

Leprottintinnus simplex 20 

Peridinium islandicum 20 

Leptocylindeus danicus 40 

Hemialus sinensi 80 

II 

Nitzschia closterium 440 

1500 

Dino phyceae 160 

Gyrosigma spencerii 300 

Cestum amphithrites 240 

Spirogyra pseudocglindrica 360 

III 

Nitzschia closterium 900 

1320 
Prorocentrum micos 120 

Leptocylindeus danicus 160 

Gyrosigma spencerii 140 

IV 
Nitzschia closterium 1120 

1300 
Prorocentrum micos 180 

V 

Chaetoccero atlanticus 80 

2220 
Calanus finmarchicus 80 

Nitzschia closterium 1940 

Prorocentrum micos 120 

Total   7180 

Rata-rata (ind/l)   1436 

 

Pada tabel 6 dibawah ini, 

diketahui kelimpahan rata-rata 

stasiun I sebesar 140 ind/l, stasiun II 

sebanyak 300 ind/l, stasiun III 

sebesar 330 ind/l, stasiun IV sebesar 

650 ind/l dan stasiun V sebanyak 555 

ind/l. Hasil analisis laboratorium 

diketahui bahwa kelimpahan 

plankton tertinggi diperoleh pada 

stasiun IV sebesar 650 ind/l, hal ini 

dikarenakan kecerahan perairan di 

stasiun IV sangat tinggi sehingga 

penetrasi cahaya keperairan sangat 

baik yang disukai oleh plankton 

untuk aktifitas fotosintesis. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Nybakken, 

(1992) menyatakan bahwa laju 

fotosintesis akan tinggi bila intensitas 

cahaya tinggi dan menurun bila 

intensitas cahaya berkurang. Menurut 

Tait, (1981) bahwa semakin besar 

nilai kecerahan akan meningkatkan 

hasil produktifitas primer dalam 

bentuk biomassa yang merupakan 

pendukung utama kehidupan 

komunitas pada lingkungan tertentu. 



Indeks Keanekaragaman (H’). 

Menurut Kaswadji, (1976) 

menyatakan bahwa nilai indeks 

keanekaragaman adalah suatu 

pernyataan atau penggambaran 

secara matematik yang menjelaskan 

informasi-informasi mengenai 

jumlah individu dan jumlah spesies 

suatu organisme. Untuk mengetahui 

lebih jelas tentang Indeks 

Keanekaragaman (H’) dapat dilihat 

pada gambar berikut. 

 

St I
1.523482 

St II
2.2449646  

St III 
1.4035661  

St IV
0.5801955  

St V
0.7430526  

Indeks Keanekaragaman (H')

St I

St II

St III

St IV

St V

 
    Gambar Diagram Lingkaran Rata-rata Indeks Keanekaragaman (H’) Plankton 

                                                    Setiap Stasiun 

 

 

Pada gambar diatas, 

menunjukkan banwa kisaran Indeks 

keanekaragaman berkisar antara 

0,5801955 – 2,2449646. Indeks 

Keanekaragaman tertinggi diperoleh 

pada stasiun II sebesar 2,2449646, 

yang berarti bahwa pada stasiun II 

baik tingkat keanekaragaman sedang, 

maksudnya penyebaran jumlah 

individu plankton sedang, sehingga 

kestabilan komunitas sedang. 

Sedangkan Indeks Keanekaragaman 

terendah diperoleh pada stasiun IV 

sebesar 0,5801955, yang berarti 

bahwa pada stasiun IV baik tingkat 

keanekaragaman rendah, penyebaran 

jumlah individu plankton rendah, 

sehingga kestabilan komunitas 

rendah. Menurut Mason (dalam 

Awaluddin, 2008), yang menyatakan 

bahwa H’<1, keanekaragaman 

rendah, 1<H’<3, keanekaragaman 

sedang, dan H’>3, keanekaragaman 

tinggi. 

 

Indeks Keseragaman (E). Indeks 

Keseragaman (E) merupakan indeks 

yang berguna untuk memberikan 

gambaran terhadap jumlah spesies 

plankton yang mendominasi dan 

bervariasi di suatu perairan dengan 

kisarannya adalah 0 – 1. Untuk 

mengetahui lebih jelas tentang 

Indeks Keseragaman (E) di perairan 

Mangrove Kota Rebah, dapat dilihat 

pada gambar berikut. 

 

 

 



St I
0.589363274 

St II
0.96685364 

St III
0.350891527 

St IV
0.290097748 

St V
0.185763154 

Indeks Keseragaman (E)

St I

St II

St III

St IV

St V

 
Gambar Diagram Lingkaran Indeks Keseragaman (E) Plankton Setiap Stasiun 

 

 

Pada gambar di atas dapat 

diketahui bahwa Indeks 

Keseragaman (E) memiliki kisaran 

antara 0,185763154 – 0,96685364. 

Indeks Keseragaman (E) tertinggi 

diperoleh pada stasiun II sebesar 

0,96685364 kemudian diikuti oleh 

stasiun I sebesar 0,589363274, 

stasiun III sebesar 0,350891527, 

stasiun IV sebesar 0,290097748 dan 

yang terendah diperoleh pada stasiun 

V yaitu sebesar 0,185763154.    

Pada stasiun I diketahui 

bahwa Indeks Keseragamannya 

sebesar 0,589363274 termasuk 

kategori sedang yang berarti bahwa 

penyebaran plankton di stasiun I 

tersebar agak merata dan tidak ada 

spesies yang mendominasi. Gambar 

diatas, menunjukkan bahwa Indeks 

Keseragaman (E) terendah diperoleh 

pada stasiun III (0,350891527), 

stasiun IV (0,290097748) dan stasiun 

V (0,185763154), karena mendekati 

nilai 0 yang berarti bahwa 

penyebaran plankton pada stasiun III, 

IV dan V tidak sama atau tidak 

merata serta terjadinya dominasi oleh 

spesies plankton di komunitas 

tersebut. Berdasarkan hasil analisis 

laboratorium diketahui bahwa stasiun 

III, IV dan V terjadi dominasi spesies 

plankton jenis Nitzschia closterium, 

sehingga Indeks Keseragaman (E) 

menjadi rendah. Hal ini sependapat 

dengan pernyataan Pasengo, (1995) 

yang menyatakan bahwa nilai indeks 

keseragamannya lebih rendah dan 

mendekati angka 0, yang berarti 

semakin kecil keseragaman suatu 

komunitas. Artinya, bahwa 

penyebaran jumlah individu setiap 

spesies atau filum tidak sama dan ada 

cenderung bahwa suatu spesies atau 

filum mendominasi komunitas 

tersebut. 

 

Indeks Dominansi (D). Indeks 

Dominansi (D) merupakan suatu 

bentuk gambaran untuk memperoleh 

informasi tentang jenis plankton 

yang mendominasi suatu perairan. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang 

Indeks Dominansi (D) di perairan 

Mangrove Kota Rebah, dapat dilihat 

pada gambar berikut. 



  

 
Gambar Diagram Lingkaran Rata-rata Indeks Dominansi (D) Plankton  

Setiap Stasiun 

 

Berdasarkan gambar di atas 

maka dapat diketahui bahwa kisaran 

Indeks Dominansi (D) berkisar 

antara 0,2206222 – 0,7691746. 

Indeks Dominansi (D) tertinggi 

diperoleh pada stasiun V sebesar 

0,7691746 kemudian diikuti oleh 

stasiun IV sebesar 0,7614201 , 

stasiun I sebesar 0,503401, stasiun 

III sebesar 0,4990817 dan yang 

terendah diperoleh pada stasiun II 

yaitu sebesar 0,2206222. Hasil 

analisis di laboratorium dapat 

diketahui bahwa Indeks Dominansi 

(D) tertinggi diperoleh pada stasiun 

V yaitu 0,7691746. Pada stasiun V 

ini Indeks Dominansi (D) mendekati 

angka 1 yang berarti bahwa stasiun 

tersebut didominasi oleh jenis 

plankton tertentu. Berdasarkan 

pengamatan diketahui bahwa stasiun 

V didominasi oleh plankton jenis 

Nitzschia closterium dan 

Prorocentrum micos dengan 

kelimpahan yang tinggi dari jenis 

plankton lainnya. Berdasarkan 

gambar di atas, diketahui bahwa pada 

stasiun IV juga memiliki Indeks 

Dominansi (D) yaitu 0,7614201, hal 

ini menunjukkan bahwa pada stasiun 

ini juga didominasi oleh jenis 

plankton tertentu yaitu jenis 

Nitzschia closterium dan 

Prorocentrum micos. Pada stasiun IV 

ini, hanya ditemukan dua jenis 

plankton yaitu Nitzschia closterium 

dan Prorocentrum micos yang 

ditemukan di setiap sub stasiun 

pengamatan. Indeks Dominansi (D) 

pada stasiun I (0,503401) termasuk 

dalam kategori tinggi, karena pada 

stasiun I ini didominasi oleh jenis 

plankton Nitzschia closterium. 

Gambar diatas menunjukkan bahwa 

nilai Indeks Dominansinya (D) 

terendah diperoleh pada stasiun III 

(0,4990817) dan stasiun II 

(0,2206222), hal ini menunjukkan 

bahwa tidak ada jenis plankton 

tertentu yang mendominasi di stasiun 

III dan II. Hasil pengamatan di 

stasiun II dan III, diketahui bahwa 

spesies plankton yang ditemukan di 

setiap titik sampel beragam dan tidak 



hanya satu jenis plankton. Menurut 

Odum, (1971) menyatakan bahwa 

apabila nilai indeks dominansi 

mendekati 1, maka komunitas 

tersebut didominasi oleh spesies atau 

filum tertentu, dan apabila mendekati 

0, maka tidak ada spesies atau filum 

yang dominan pada komunitas 

tersebut. 

 

Parameter Perairan. Hasil 

pengamatan parameter perairan di 

perairan Mangrove Kota Rebah 

diketahui bahwa pH berkisar 7 – 8, 

Suhu berkisar 29,5 - 30 
0
C, salinitas 

berkisar antara 30 – 32 ‰, kecerahan 

berkisar 97 – 110 cm dan oksigen 

terlarut berkisar 5,84 – 6,45 mg/l. 

Dari parameter tersebut terdapat satu 

parameter yang tidak sesuai dengan 

Keputusan Menteri Lingkungan 

Hidup  tahun  2004  tentang baku 

mutu air laut untuk biota laut, yaitu 

salinitas. 

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan untuk 

mengetahui struktur komunitas 

Plankton maka diperoleh jenis 

plankton yang ditemukan antara lain 

Nitzschia closterium, Prorocentrum 

micos, Leprottintinnus simplex, 

Peridinium islandicum, 

Leptocylindeus danicus, Hemialus 

sinensi, Dino phyceae, Gyrosigma 

spencerii, Cestum amphithrites, 

Spirogyra pseudocglindrica, 

Chaetoccero atlanticus, dan Calanus 

finmarchicus. Berdasarkan hasil 

analisis Indeks Keanekaragaman 

(H’) berkisar antara 0,58 - 2,24 yang 

berada pada tingkat keanekaragaman 

rendah hingga sedang. Nilai Indeks 

Keseragaman berkisar antara 0,18 – 

0,97 yang berada pada tingkat 

keseragaman rendah hingga tinggi 

sedangkan nilai rata-rata Indeks 

Dominansi (D) berkisar antara 0,22 – 

0,77 yang berada pada tingkat 

dominansi rendah ke tinggi. 

Saran. Perlu dilakukan penelitian 

lanjutan untuk mengetahui struktur 

komunitas plankton di perairan 

Mangrove Kota Rebah dengan selang 

waktu pengambilan sampel setiap  

 

 

 

musim penghujan dan kemarau, 

sehingga dapat memperoleh 

gambaran struktur komunitas 

plankton yang lebih lengkap. Selain 

itu, hendaknya memperhitungkan 

pengaruh pasang surut terhadap 

fluktuasi parameter perairan.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

APHA. 1992. Standart Methods for 

the Examination of Water and 

Waste Water. 18th edition. 

Washington. 

 

Awaluddin. 2008. Penentuan 

Hubungan Kondisi Perairan 

dan Struktur Komunitas 

Zooplakton Dengan 

Menggunakan Primer 

Software Di Perairan Danau 

Sidenreng, Sidrap. Skripsi. 

Jurusan Perikanan. Fakultas 

Ilmu Kelautan dan Perikanan. 

Universitas Hasanuddin. 

Makassar. 

 

Barnes, R.S.K. 1974. Estuarine 

Biology. In : Studies in 

Biology No. 49. Edward 



Arnold Ltd. (pbl) London, 76 

pp. 

 

Barnes, R.S.K. dan R.N. Hughes. 

1988. An Introduction to 

Marine Ecology. London: 

Blackwell Scientifik 

Publication. 

 

Basmi, J. 1999. Planktonologi 

(Bioekologi Plankton Algae). 

Fakultas Perikanan dan Ilmu 

Kelautan Institut Pertanian 

Bogor. Bogor. 

 

Bengen, D.G. 2004. Pedoman 

Teknis. Pengenalan dan 

Pengelolaan Ekosistem 

Mangrove. PKSPL-IPB, 

Bogor 

 

Kaswadji, R. F. 1976. Studi 

Pendahuluan Tentang 

Penyebaran dan 

Kemelimpahan 

Phytoplankton di Delta 

Upang, Sumatera Selatan. 

Karya Ilmiah Fakultas 

Perikanan IPB Bogor. Bogor. 

 

Krebs, C, J. 1989. Ecological 

methodology. h. 328-370. 

Harper Collins Publisher, Inc. 

New York. 

 

Nybakken, J.W. 1992. Biologi laut: 

Suatu pendekatan ekologis. 

PT. Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta. 459 hal. 

 

Odum, E, P. 1971. Fundamentals of 

ecology. 3
rd 

Ed W.B 

Saunders, Co Philadelphia. 

 

 

Pasengo, Y. L. 1995. Studi Dampak 

Limbah Pabrik Plywood 

Terhadap  Kelimpahan dan 

Keanekaragaman 

Fitoplankton di Perairan 

Dangkang Desa Barowa 

Kecamatan Bua Kab. Luwu. 

Program Studi Ilmu dan 

Teknologi Kelautan. 

Universitas Hasanuddin. 

Makassar. 

 

Reid, G. K. 1961. Ecology of inland 

Waters and Estuaries. 

Reinhold Publishing 

Coporation. New York. 

 

Tait,R.V. 1981. Element of Marine 

Ecology. An Introduction. 

Cambridge University  Press. 

New York. 356 pp. 

 

Wilhm, JL 1975. Biological Indicator 

of Pollution in River 

Ecological. Blackwell 

Scientific Publication. 

London. 

 

 


