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ABSTRACT 

Development in marine waters Tembeling, like a lot of standing settlement and fishermen 

who use motorized boats which includes contributing to the waste water from the rinse water as 

the boat engine. These wastes will greatly affect the occurrence of changes in the quality of the 

aquatic environment, thus providing impact and influence on the zooplankton that live in these 

waters. 

This study was conducted in July 2014. The purpose of this study was to determine the 

structure of zooplankton communities such as diversity, abundance, uniformity and dominance in 

marine waters Tembeling. The results showed that the type of zooplankton were found among 

other Globigerinoides ruber, Macrocyclops fuscus, Brachyura, Corycaeus ovalis, Tintinnidium 

fluviatile, and Aulosphaera elegantissima. Based on the analysis of zooplankton abundance ranged 

between 380-560 ind/l. Diversity Index (H') ranged from 1,8345902 – 2,3806286 who are at 

moderate levels of diversity. Uniformity Index Value (E) ranges from 0,790114979 – 0,920952858 

who are at a high level of uniformity, while the average value of Dominance Index (D) ranges 

from 0,2193878 – 0,3431953 which is at a low level of dominance. The observation of water 

parameters in waters Tembeling known that pH ranging from 6,9 – 7,09, temperature ranges from 

26,3 – 27,3 0C, salinity ranged from 29 – 29,3 ‰, and dissolved oxygen ranged from 4,8 - 5,4 mg 

/ l. 
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PENDAHULUAN 

Perairan Tembeling adalah salah 

satu kawasan perairan laut yang terdapat di 

Kabupaten Bintan. Pada sekitar perairan ini 

ditemukan banyak pemukiman penduduk. 

Perairan ini juga merupakan jalur bagi 

nelayan yang menggunakan perahu bermotor 

sebagi jalur bagi mereka untuk melakukan 

penangkapan ikan. Aktivitas penduduk di 

sekitar perairan tersebut akan menghasilkan 

limbah seperti limbah dari pemukiman, dan 

limbah dari perahu bermotor yang melintas 

di perairan. Limbah tersebut akan 

menyebabkan terjadinya perubahan kualitas 

perairan Tembeling dengan memberikan 

dampak terhadap perubahan struktur 

komunitas zooplankton di perairan ini. 

Menurut Nybakken (1992) bahwa 

zooplankton merupakan anggota plankton 

yang bersifat hewani, sangat beraneka ragam 

dan terdiri dari bermacam larva dan bentuk 

dewasa yang mewakili hampir seluruh filum 

hewan. Zooplankton memegang peranan 

penting dalam jaring jaring makanan di 

perairan yaitu dengan memanfaatkan 

nutrient melalui proses fotosintesis 

(Kaswadji, 2001). 

Menurut Rohmimohtarto (1999) 

bahwa keberadaan zooplankton sebagai 

produser sekunder dan konsumer primer 

mempunyai ciri anatomi, morfologi dan 

fisiologi yang sangat spesifik. Dengan fungsi 

tersebut, setiap jenis zooplankton 

mempunyai spesifikasi dan sumbangan yang 

berbeda. Hal ini terutama karena sebagian 

dari fase larva biota laut masuk kedalam 

tahapan zooplankton. Oleh karenanya 

pengenalan terhadap ciri dan karakterisitik 

anatomi, morfologi dan fisiologi sangatlah 

diperlukan. Hal ini juga terkait dengan 

proses interaksi diantara zooplankton dengan 

habitatnya sebagai bagian dari strategi untuk 

mempertahankan kehidupan. 

Selanjutnya menurut Davis (1955) 

bahwa penyebaran ini dipengaruhi oleh 

faktor fisis seperti aliran air, arus, kedalam 

dan proses “up welling” yang menyebabkan 

berfariasinya nitrat dan juga menyebabkan 

terjadinya percampuran massa air. 

Adapun tujuan dari Penelitian ini 

untuk mengetahui struktur komunitas 

zooplankton seperti keanekaragaman, 

kelimpahan, keseragaman dan dominansi 

pada perairan laut Kelurahan Tembeling 

Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan 

Provinsi Kepulauan Riau. 

 

BAHAN DAN METODE 

Tempat dan Waktu Penelitian. 

Penelitian ini dilaksanakan di perairan laut 

Kelurahan Tembeling Kecamatan Teluk 

Bintan Kabupaten Bintan Provinsi 

Kepulauan Riau pada bulan Juli 2014. 

Sampel dianalisis di Laboratorium Terpadu 

Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan 

(FIKP) Universitas Maritim Raja Ali Haji 

(UMRAH) Tanjungpinang. 

 Bahan dan Alat. Bahan yang 

digunakan antara lain aquades dan larutan 

Lugol. Alat yang digunakan adalah pH 

Meter, Thermometer, Handfractometer, DO 

meter, Ember , Botol sampel, Plankton net, 

Mikroskop, GPS (Global Posision System), 

dan Buku Identifikasi. 



 

 

 Pengambilan sampel. Untuk 

pengambilan sampel zooplankton dilakukan 

pada malam hari dari pukul 19.00 wib 

hingga selesai, dimana pada setiap  titik 

sampel yang telah ditentukan dilakukan 3 

kali ulangan. Pengambilan sampel 

zooplankton dilakukan dengan 

menggunakan plankton net dengan ukuran 

30 – 50 µm, sampel diambil secara vertikal 

dan horizontal menggunakan ember berskala 

5 liter dengan kedalaman ± 50cm dilakukan 

sebanyak 2 kali, lalu hasil penyaringannya 

dimasukkan ke dalam botol sampel 40 ml 

selanjutnya diawetkan dengan menggunakan 

pengawet lugol dan kemudian diberi label 

sesuai titik sampel.

Identifikasi Plankton. Identifikasi 

zooplankton ini bertujuan untuk mengetahui 

jeni-jenis zooplankton yang ditemui pada 

saat penelitian. Identifikasi zooplankton ini 

menggunakan buku panduan identifikasi dari 

Basmi (1999). Setelah zooplankton 

diidentifikasi barulah zooplankton dihitung 

kelimpahan, keanekaragaman jenisnya, 

indeks dominansi dan keseragaman. 

 

Kelimpahan Zooplankton. Perhitungan 

kelimpahan zooplankton ini menggunakan 

rumus dari APHA, (1992) yang dijelaskan 

sebagai berikut : 

 

  
 

  
   

  

  
   

  

  
     

 

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). 

 

Indeks keanekaragaman jenis 

Zooplankton. Indeks keanekaraman jenis 

ini dihitung 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 

 

Indeks Kesegaraman Zooplankton. Indeks 

keseragaman ini dihitung menggunakan 

rumus “Evenness Shannon” (Soegianto, 

1994) yaitu : 

 



 

 

   
  

      
 

 

Keterangan : 

E   = Indeks keseragaman 

H’   = Indeks keragaman 

H’maks = Ln S 

S   = Jumlah spesies 

 

Indeks Dominansi Zooplankton. Indeks 

keseragaman (D) yang digunakan yaitu 

indeks Dominansi Simpson dengan rumus 

sebagai berikut : 
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Keterangan : 

D = Indeks dominansi Simpson 

ni = Jumlah individu ke-i 

N = Jumlah total individu

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kelimpahan Zooplankton. Arinardi (1997) 

menyatakan bahwa kepadatan zooplankton 

sangat tergantung pada kepadatan 

fitoplankton, karena fitoplankton adalah 

makanan bagi zooplankton, dengan 

demikian kuantitas atau kelimpahan 

zooplankton akan tinggi di perairan yang 

tinggi kandungan fitoplanktonnya. 

 

Tabel 1. Kelimpahan Zooplankton setiap stasiun 

Jenis Zooplankton 
Kelimpahan (Ind/L) 

Stasiun I Stasiun II Stasiun III 

Globigerinoides ruber 60 - 20 

Macrocyclops fuscus 100 60 40 

Brachyura 100 40 20 

Corycaeus ovalis 60 20 60 

Tintinnidium fluviatile 200 260 180 

Aulosphaera elegantissima 40 140 60 

Jumlah 560 520 380 

 

 

Pada tabel di atas, diketahui bahwa 

kelimpahan zooplankton di perairan 

Tembeling berkisar antara 380 – 560 ind/l. 

Kelimpahan zooplankton pada stasiun I 

sebanyak 560 ind/l, stasiun II sebanyak 520 

ind/l dan pada stasiun III sebanyak 380 ind/l. 

Sedangkan menurut Marguslan, 2014 

(komunikasi pribadi) diketahui bahwa 

kelimpahan fitoplankton di perairan 

Tembeling pada stasiun I sebanyak 872 

ind/l, stasiun II sebanyak 2.179,71 ind/l dan 

staiun III sebanyak 2.034,39 ind/l. Menurut 



 

 

Steeman-Nielsen (1971) bahwa terdapat 

keterkaitan yang erat antara jumlah 

fitoplankton dan zooplankton. Pada musim 

panas, jumlah fitoplankton melebihi 

zooplankton, sedangkan pada musim 

penghujan jumlah fitoplankton jauh 

berkurang akibat berkurangnya sinar 

matahari sehingga jumlah zooplankton 

melebihi fitoplankton. 

 

Indeks Keanekaragaman Jenis 

Zooplankton. Indeks keanekaragaman atau 

“Diversity Indeks” diartikan sebagai suatu 

gambaran secara matematik tentang jumlah 

spesies suatu organisme dalam populasi. 

Indeks keanekaragaman akan mempermudah 

dalam menganalisis informasi-informasi 

mengenai jumlah individu dan jumlah 

spesies suatu organisme (Kaswadji, 1976). 

Untuk mengetahui tentang Indeks 

Keanekaragaman Jenis zooplankton dapat 

dilihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 Gambar 1. Diagram batang Indeks Keanekaragaman (H’) zooplankton Setiap Stasiun 

 

 

Berdasarkan gambar  di atas 

diketahui bahwa kisaran Indeks 

keanekaragaman berada dikisaran antara 

1,8345902 – 2,3806286. Indeks 

Keanekaragaman tertinggi diperoleh pada 

stasiun I sebesar 2,3806286, yang berarti 

bahwa pada stasiun I indeks 

keanekaragamannya berada pada tingkat 

keanekaragaman sedang, maksudnya 

penyebaran jumlah individu plankton 

sedang, sehingga kestabilan komunitas 

sedang. Sedangkan Indeks Keanekaragaman 

2,3806286 

1,8345902 

2,1406065 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

 I  II  III

N
ila

i 

Stasiun 

Indeks Keanekaragaman (H’) 



 

 

terendah diperoleh pada stasiun II sebesar 

1,8345902 yang berarti bahwa pada stasiun 

II indeks keanekaragamannya berada pada 

tingkat keanekaragaman sedang, maksudnya 

penyebaran jumlah individu plankton 

sedang, sehingga kestabilan komunitas 

sedang. Menurut Mason (dalam Awaluddin, 

2008), yang menyatakan bahwa H’<1, 

keanekaragaman rendah, 1<H’<3, 

keanekaragaman sedang, dan H’>3, 

keanekaragaman tinggi.  

 

Indeks Keseragaman Zooplankton. Indeks 

keseragaman (E) digunakan untuk mengukur 

kemerataan penyebaran zooplankton yang 

terdapat di komunitas perairan Tembeling. 

Untuk mengetahui tentang indeks 

keseragaman (E) pada perairan Tembeling, 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram batang indeks keseragaman (E) zooplankton setiap stasiun 

 

 

Pada gambar diatas, dapat diketahui 

bahwa Indeks Keseragaman (E) memiliki 

kisaran antara 0,790114979 – 0,920952858. 

Indeks Keseragaman (E) tertinggi diperoleh 

pada stasiun I sebesar 0,920952858 

kemudian diikuti oleh stasiun II sebesar 

0,790114979 dan yang terendah diperoleh 

pada stasiun III yaitu sebesar 0,828099618.     

Pada stasiun I yaitu sebesar 

0,920952858, yang berarti bahwa 

penyebaran zooplankton stasiun I merata 

dan jumlah individu zooplankton yang 

menyusun komunitas dapat dikatakan sama, 

karena mendekati 1. Pada stasiun II 

diperoleh Indeks Keseragamannya sebesar 

0,790114979 yang termasuk dalam kategori 

0,920952858 
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tinggi yang berarti bahwa penyebaran 

zooplankton di stasiun II tersebar secara 

merata dan tidak ada spesies yang 

mendominasi. Indeks Keseragaman (E) 

diperoleh pada stasiun III sebesar 

0,828099618, hal ini menunjukkan bahwa 

Indeks Keseragaman (E) mendekati nilai 1. 

Menurut Michael (1994) bahwa kriteria 

keseragaman yaitu 0<E<0,4 menunjukkan 

keseragaman rendah, 0,4<E<0,6 

menunjukkan keseragaman sedang dan 

E>0,6 menunjukkan keseragaman tinggi. 

Sedangkan menurut Pasengo, (1995) yang 

menyatakan bahwa nilai indeks 

keseragamannya yang mendekati angka 1, 

yang berarti semakin besar nilai indeks 

keseagaman, maka populasi menunjukan 

keseragaman, yang berarti bahwa jumlah 

individu tiap spesies boleh dikatakan sama 

atau merata.   

 

Indeks Dominansi Zooplankton. Indeks 

Dominansi (D) diteliti untuk mengetahui 

jenis zooplankton yang mendominasi di 

perairan Tembeling. Untuk mengetahui lebih 

jelas tentang Indeks Dominansi (D) di 

perairan Tembeling, dapat dilihat pada 

gambar berikut.. 

 

 

 Gambar 3. Diagram batang Indeks Dominansi (D) zooplankton setiap stasiun 

 

 

Berdasarkan gambar di atas, maka 

dapat diketahui bahwa kisaran Indeks 

Dominansi (D) berkisar antara 0,2193878 – 

0,3431953. Indeks Dominansi (D) tertinggi 

diperoleh pada stasiun II sebesar 0,3431953 

kemudian diikuti oleh stasiun III sebesar 

0,2908587 dan yang terendah diperoleh pada 

stasiun I yaitu sebesar 0,2193878..  

Hasil analisis di laboratorium dapat 

diketahui bahwa Indeks Dominansi (D) 

tertinggi diperoleh pada stasiun II sebesar 

0,3431953. Pada stasiun ini Indeks 
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Dominansi (D) mendekati angka 0 yang 

berarti bahwa stasiun tersebut tidak terjadi 

dominasi oleh jenis zooplankton tertentu. 

Pada stasiun III diperoleh Indeks Dominansi 

(D) sebesar 0,2908587, hal ini menunjukkan 

bahwa pada stasiun ini juga tidak terjadi 

dominasi oleh jenis zooplankton tertentu. 

Indeks Dominansi (D) pada stasiun I sebesar 

0,2193878 yang termasuk dalam kategori 

rendah, karena Indeks Dominansi (D) pada 

stasiun I mendekati angka 0 yang 

menunjukkan bahwa tidak ada jenis 

zooplankton tertentu yang mendominasi di 

stasiun I. 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 Tembeling 

diketahui bahwa pH berkisar 6,9 – 7,09, 

Suhu berkisar 26,3 – 27,3 
0
C, salinitas 

berkisar antara 29 – 29,3 ‰, dan oksigen 

terlarut berkisar antara 4,8 – 5,4 mg/l.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan untuk mengetahui 

struktur komunitas zooplankton di Perairan 

Tembeling, maka diperoleh jenis 

zooplankton yang ditemukan antara lain 

Globigerinoides ruber, Macrocyclops fuscus, 

Brachyura, Corycaeus ovalis, Tintinnidium 

fluviatile, dan Aulosphaera elegantissima. 

 Berdasarkan hasil analisis 

kelimpahan zooplankton berkisar antara 380 

– 560 ind/l. Indeks Keanekaragaman (H’) 

berkisar antara 1,8345902 – 2,3806286 yang 

berada pada tingkat keanekaragaman 

sedang. Nilai Indeks Keseragaman berkisar 

antara 0,790114979 – 0,920952858 yang 

berada pada tingkat keseragaman tinggi 

sedangkan nilai rata-rata Indeks Dominansi 

(D) berkisar antara 0,2193878 – 0,3431953 

yang berada pada tingkat dominansi rendah. 

 

Saran. Perlu dilakukan penelitian lanjutan 

untuk mengetahui struktur komunitas 

zooplankton di perairan Tembeling yang 

pengambilan sampel dilakukan pada siang 

hari dengan jumlah stasiun yang lebih 

banyak dan zona stasiun yang berbeda 

seperti hulu, tengah dan hilir, untuk dapat 

membedakan jenis zooplankton yang hidup 

didalamnya. Selain itu, dalam pengamatatan 

zooplankton pada penelitian selanjutnya, 

hendaknya memperhitungkan pengaruh 

pasang surut terhadap fluktuasi parameter 

perairan. 
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