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ABSTRAK 

Juliardi, Didik.2015.  Keanekaragaman Plankton Dekat Permukaan Perairan Laut Pulau 

Pucung Desa Malang Rapat Kabupaten Bintan Pada Dimensi Waktu Yang 

Berbeda, Kepulauan Riau.Skripsi. Program Studi Ilmu Kelautan . Fakultas Ilmu 

Kelautan dan Perikanan. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pembimbing I: 

Muzahar S.Pi, M.Si, dan Pembimbing II: Fadhliyah Idris S.Pi, M.Si. 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2015 sampai Juni 2015, di perairan 

laut Pulau Pucung, Desa Malang Rapat. Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan teknik 

Purposive sampling, Plankton yang dijumpai dekat permukaan perairan laut Pulau Pucung 

sebanyak  9 kelas golongan. Fitoplankton yang di temukan 4 kelas terdiri dari kelas 

Clorophyta ditemukan (3 jenis) yaitu Closterium, Schroederia, Spirogyra. Kelas Bacillariciae 

ditemukan (8 jenis) yaitu Fragillaria, Hemiaulus, Rhizosolenia, Skeletonema, Diatoma, 

Suriella, Striatella, dan Thalassiothrix. Kelas Dinoflagellata ditemukan (1 jenis) yaitu 

Gyrodinium.  Kelas Cyanophyta ditemukan (1 jenis) yaitu Aphanizomenon. Zooplankton 

yang ditemukan 5 kelas yaitu kelas Chromonadea ditemukan (1 jenis) yaitu Distephanus 

Speculum, kelas Copepod ditemukan 2 jenis antara lain Calanus, Euchaeta.  Kelas Radiolaria 

ditemukan (3 jenis) yaitu Sethoconus, Cyrtocalpis, Theocalyptra. Kelas Tintinidae ditemukan 

(3 jenis) yaitu Heli Costomella, Salpingela, Eutinnus.  Kelas Annelida ditemukan (1 jenis) 

yaitu Greefia. Keanekaragaman plankton dekat permukaan Perairan laut Pulau Pucung pada 

siang hari keanekaragaman plankton pada waktu siang hari dalam kategori sedang yaitu 3,78, 

keseragaman  Tinggi yaitu 0,71 dan dominansi rendah yaitu 0,08 sedangkan, 

Keanekaragaman plankton dekat permukaan  Perairan Pulau Pucung pada waktu malam hari 

dalam kategori sedang yaitu 2,82, keseragaman sedang yaitu 0,60 dan dominansi rendah yaitu 

0,15.  

 

Kata kunci: Plankton, Keanekaragaman, Siang-Malam, Perairan Laut Pulau Pucung  
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ABSTRACT 

Juliardi, Didik.2015. Plankton diversity Near Surface Water Island Sea Village Pucung 

Bintan regency of Malang Rapat on Different Time Dimension, Kepulauan 

Riau.Thesis. Marine Science Study Programme. Marine Science and Fisheris 

Faculty. Maritim Raja Ali Haji University. Advisor: Muzahar S.Pi, M.Si, and Co-

Advisor: Fadhliyah Idris S.Pi, M.Si. 

 

 This study was conducted in February 2015 until June 2015, in marine waters Pulau 

Pucung, Village Malang Rapat. Determining the location of the research was done by using 

purposive sampling, Plankton are found near the surface of the ocean waters Pulau Pucung 

as much as 9 grade class. The phytoplankton found 4 class consisting of class Clorophyta 

found (3 types), namely Closterium, Schroederia, Spirogyra. Class Bacillariciae found (8 

types) is Fragillaria, Hemiaulus, Rhizosolenia, Skeletonema, Diatoma, Suriella, Striatella, 

and Thalassiothrix. Class Dinoflagellata found (1 species) is Gyrodinium. Cyanophyta class 

found (1 species) is Aphanizomenon. Zooplankton found that grade 5 class Chromonadea 

found (1 species) is Distephanus Speculum, found two types of class copepod Calanus 

among other things, Euchaeta. Class Radiolaria found (3 types), namely Sethoconus, 

Cyrtocalpis, Theocalyptra. Tintinidae class is found (3 types) that Heli Costomella, 

Salpingela, Eutinnus. Class Annelida found (1 species) is Greefia. Diversity of plankton 

near the surface of the ocean waters Pulau Pucung at noon diversity of plankton during the 

day in the medium category is 3.78, which is 0.71 High uniformity and low dominance is 

0.08 while, diversity of plankton near the surface waters at night time Pucung Island day in 

the medium category is 2.82, which is 0.60 uniformity and dominance was low at 0.15. 

Keyword:   Plankton, diversity, Different Time Dimension (noon-night), Pulau Pucung, 

Bintan regency 
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PENDAHULUAN 

Desa Malang Rapat terletak di 

Kabupaten Bintan memiliki berbagai 

ekosistem yaitu mangrove, lamun dan 

terumbu karang. Adapun batas wilayahnya 

sebagai berikut, sebelah utara berbatasan 

dengan Desa Berakit, sebelah selatan 

berbatasan dengan Desa Teluk Bakau, di 

sisi barat berbatasan dengan Desa Tuapaya 

Utara sedangkan di sisi timur merupakan 

Laut Cina Selatan (Profil desa Malang 

Rapat (2012) dalam Asih (2014).  

Perairan laut Kampung Pulau Pucung 

merupakan bagian dari Desa Malang Rapat 

yang merupakan kawasan pesisir pantai yang 

memiliki potensi adanya plankton. Dengan 

kondisi tersebut, perairan kampung Pulau 

Pucung memiliki jenis biota akuatik yang 

berlimpah mulai dari jenis ikan, kerang-

kerangan,siput dan lain-lain. 

Peranan plankton di perairan baik 

fitoplankton maupun zooplankton mempunyai 

peranan penting dalam ekosisten laut, karena 

plankton menjadi bahan makanan bagi 

berbagai jenis hewan laut lainya.  Selain itu 

hampir semua hewan laut memulai 

kehidupannya sebagai plankton terutama pada 

tahap masih berupa telur dan larva. (Nontji, 

2007). Sedangkan penyebaran plankton dalam 

perairan dipengaruhi oleh fototaksis.  

Fitoplankton bersifat fototaksis positif dan 

zooplankton bersifat fototaksis negatif 

(Sachlan, 1982) dalam (Rahayu dkk, 2013). 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Februari 2015 sampai Juni 2015, di 

perairan laut Pulau Pucung, Desa Malang 

Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, 

Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan 

Riau. Lokasi penelitian dapat dilihat pada 

gambar  berikut ini : 

 
1. Penentuan Titik Sampling 

Penentuan lokasi penelitian dilakukan 

dengan teknik Random sampling, 

berdasarkan pertimbangan peneliti. 

Adapun pertimbangan dalam penentuan 

lokasi penelitian didasari atas lokasi yang 

menjadi area potensial dalam penangkapan 

ikan (fishing ground), titik sampling 

plankton dilakukan pada batas surut 

terendah hingga batas tubir, dimana titik 

sampling disebar secara acak dengan 

menggunakan software visual sampling 

plan (VSP) sehingga dapat mewakili 

populasi pada lokasi sampling, didapatkan 

jumlah total titik pengamatan sejumlah 31 

titik yang tersebar acak dari zona litoral 

hingga batas tubir. 

2.  Pengambilan Sampel Plankton  

 Pengambilan sampel plankton dengan 

menggunakan plankton net diambil dekat 

permukaan air laut sampai kedalaman 50 

cm. Pengambilan dilakukan dengan cara 

menarik planktonnet yang dilengkapi 

dengan pemberat serta pelampung dan tali 

secara horizontal dengan panjang tarikan 

minimal 2 meter. Plankton net yang 

digunakan adalah jaring plankton no. 25 

dengan ukuran meshsize 40 µm. Untuk  

pengambilan sampling plankton umumnya 

pada waktu siang hari antara jam 12.00 - 

14.00 WIB, sedangkan untuk waktu malam 

hari pengamatan plankton umumnya 

dilakukan antara jam 21.00 - 23.00 WIB 

(Sujarta, 2011). 

3. Pengawetan sampel plankton 
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Pengawetan sampel plankton yang 

tersaring di dalam botol penampung jaring 

plankton kemudian dipindahkan ke dalam 

botol kaca dengan kondisi gelap dengan 

suhu yang stabil. Untuk tetap menjaga 

sampel plankton agar tetap baik untuk 

diidentifikasi, sampel yang telah diambil, 

diawetkan lebih dulu, kemudian 

dimasukkan kedalam cool box, dan baru 

kemudian dapat diperiksa di labolatorium.  

Pengawet yang digunakan adalah Lugol 1 

%.  Pengawetan ini dimaksudkan untuk 

tetap menjaga keutuhan dan bentuk 

plankton agar mudah diidentifikasi saat di 

identifikasi (Nontji, 2008). 

 

4. Pengamatan dan identifikasi 

plankton 

Sampel plankton yang telah diawetkan 

dibawa ke laboratorium Fakultas Ilmu 

Kelautan dan Perikanan UMRAH untuk 

diamati dan diidentifikasi. Pengamatan 

plankton dilakukan dengan mikroskop 

Nikon – Binokuler dan mikroskop Optimal 

Binokuler dengan pembesaran total 100 

sampai 400 kali sudah sangat memadai 

untuk mempelajari. Contoh plankton yang 

akan diamati dibawah mikroskop 

diteteskan lebih dulu ke atas gelas objek 

(object glass) yang kemudian ditutup 

dengan gelas penutup (cover slip) yang 

tipis (Nontji, 2008).  Identifikasi plankton 

mengacu pada buku identifikasi “Marine 

and Fresh Water Plankton” (Davis, 1955), 

Website World Registration of Marine 

Species (Worms, 2014) dan Invertebrate 

Zoology (Barnes, 1971). Untuk 

mempermudah identifikasi plankton, jenis 

plankton yang diamati difoto dengan 

menggunakan kamera digital. 

a.   Perhitungan Kelimpahan 

Penentuan Kelimpahan plankton 

dilakukan berdasarkan metode sapuan 

diatas gelas objek.  Kelimpahan plankton 

dinyatakan secara kuantitatif dalam jumlah 

sel/liter.  Kelimpahan plankton dihitung 

berdasarkan rumus (Fachrul, 2007). Yaitu:  

 N = n x (Vr/Vo) x (1/Vs) 

Dimana: 
N= Jumlah sel per liter 

 N= Jumlah sel yang diamati 

Vr= Volume air tersaring (ml) 

Vo= Volume air yang diamati (ml)  

Vs= Volume air yang disaring(l) 

Untuk mengetahui volume air yang masuk 

ke dalam jaring (volume contoh tersaring) 

dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: 

 Volume yang disaring = A x t 

Dimana:  
A= luas lingkaran jaring plankton (π. r2) 

 t = panjang tarikan (m) 

b. Perhitungan IndeksKeanekaragaman  

Indeks ini digunakan untuk mengetahui 

keanekaragaman  jenis biota perairan.  

Persamaan yang digunakan untuk 

menghitung indeks ini adalah persamaan 

Shannon-Wiener (Basmi (1999) dalam 

Fachrul (2007).  Yaitu:  

H' = Σ Pi lnPi    

Dengan :     
H'  =  Indeks diversitas Shannon-Wiener 

Pi  =  ni/N 

ni  =  jumlah individu jenis ke-i 

N  =  jumlah total individu 

 Kisaran indeks keanekaragaman 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut 

(modifikasi Wilhm dan Dorris (1969) 

dalam Handayani (2009)  adalah: 

Indeks Kisaran Kategori 

Keanekaragaman 

H'<2,30 Rendah 

2,30< H'>6,91 Sedang 

H'>6,91 Tinggi 

c.  Perhitungan Indeks Keseragaman 

 Perhitungan Indeks keseragaman 

menunjukkan pola sebaran biota, yaitu 

merata atau tidak.  Jika nilai keseragaman 

relatif tinggi maka keberadaan  setiap jenis 

  s 

t=1 
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biota di perairan dalam kondisi merata 

(Fachrul, 2007). Yaitu: 

    

Dengan :  

E = indeks keaneragaman 

H' maks/lnS= lnS ( S adalah jumlah 

spesies) 

H'= indeks keaneragaman  

Penggolongan kondisi komunitas biota 

berdasarkan keseragaman (Krebs (1989) 

dalam Handayani (2009) adalah : 
Indeks Kisaran Kategori 

Keseragaman 

    E<0,4  Rendah 

0,4<E<0,6 Sedang 

    E>0,6  Tinggi 

 

d. Perhitungan Indeks Dominansi 

  Menurut Odum (1997) dalam Fachrul 

(2007) untuk mengetahui adanya dominasi 

jenis tertentu di perairan dapat digunakan 

indeks dominasi Simpson dengan 

persamaan. Yaitu:  

   

Dimana :   
D= indeks dominasi Simpson 

ni= jumlah individu jenis ke-i 
N= jumlah total individu 

S= jumlah genera 

Penggolongan kondisi komunitas 

biota berdasarkan dominasi (Krebs (1989) 

dalam Handayani (2009) adalah :    

Indeks Kisaran Kategori 

Dominasi 

 D<0,4  Rendah 

0,4<D<0,6 Sedang 

D>0,6  Tinggi 

Analisis Data 

 Data primer dan sekunder yang 

telah diperoleh disajikan dalam bentuk 

tabel dan grafik.  Kemudian data-data yang 

diperoleh dianalisis secara deskriptif 

sehingga data dapat memberikan gambaran 

tentang plankton di perairan Pulau Pucung 

desa Malang Rapat Kabupaten Bintan.  

Sebagai acuan dalam analisa data 

parameter fisika dan kimia perairan, 

digunakan Keputusan Menteri Lingkungan 

Hidup No. 51 tahun 2004. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Komposisi jenis plankton yang 

ditemukan di perairan Pulau 

Pucung sebagai berikut: 

Penggolongan Kelas Genus/Jenis 

Fitoplankton 

Clorophyta 

Closterium 

Schroederia 

Spirogyra 

Bacillariciae  

Fragillaria 

Hemiaulus 

Rhizosolenia 

Skeletonema 

Diatoma 

Suriella 

Striatella 

Thalassiothrix 

Dinoflagellata Gyrodinium 

Cyanophyta Aphanizomenon 

Zooplankton 

Chromonadea Distephanus speculum 

Copepod 
Calanus 

Euchaeta 

Radiolaria 

Sethoconus 

Cyrtocalpis 

Theocalyptra 

Tintinidae  

Heli costomella 

Salpingela 

Eutinnus 

Annelida Greefia 

Jumlah             9                                        23 

 

B. Keberadaan  plankton berdasarkan  

waktu siang dan malam di perairan 

Pulau Pucung 
Penggol

ongan 
Kelas Genus/Jenis 

Waktu 

Pengambilan 

   Siang Malam 

Fitopla

nkton 

Cloro

phyta 

Closterium + - 

Schroederia + - 

Spirogyra + - 

Bacill

aricia

e  

Fragillaria + - 

Hemiaulus + - 

Rhizosolenia + - 

Skeletonema + - 

Diatoma + - 

Suriella + - 

Striatella + - 

Thalassiothrix + - 

Dinof

lagell

ata Gyrodinium - + 

Cyan

ophyt

a Aphanizomenon + - 

Zoopla

nkton 

Chro

mona

dea 

Distephanus 

speculum 
- + 

Cope

pod 

Calanus - + 

Euchaeta - + 

Radio

laria 

Sethoconus - + 

Cyrtocalpis - + 

Theocalyptra - + 

Tintin

idae  

Heli costomella + - 

Salpingela + - 

Eutinnus + - 

     D= 
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Annel

ida Greefia + 
- 

Sumber : Data Primer (2015) 

Ket:  + : Ditemukan  

-  : Tidak ditemukan 

 

 

C. Jumlah plankton yang 

ditemukan  pada waktu siang 

dan malam di Perairan laut 

Pulau Pucung 

 

 
Kelimpahan plankton pada waktu 

siang hari di Perairan laut Pulau Pucung 

menggambarkan pada waktu penelitian 

kelimpahan invidu pada waktu siang.  

Kelimpahan plankton pada waktu siang 

hari kelas yang paling banyak dijumpai 

yaitu kelas Bacillariciae sebanyak 1652,9 

ind/L dan paling terendah yaitu dari kelas 

annelida sebanyak 353,5 ind/L.  

Kelimpahan tertinggi dari kelas 

Bacillariciae dari golongan fitoplankton. 

Kelas Bacillariciae umumnya di temukan 

laut dalam kondisi cuaca yang berubah-

ubah.  Ini sesuai pendapat yang 

dikemukakan oleh Nontji (2008), bahwa 

diatom (Bacillariciae) merupakan jenis 

dari golongan fitoplankton yang paling 

umum dijumpai dilaut. Hal ini sesui hasil 

yang didapat diperairan Pulau Pucung 

pada waktu siang hari  kelimpahan yang 

paling banyak adalah kelas Bacillariciae. 

Berdasarkan hasil yang didapatkan 

kelimpahan plankton pada waktu malam 

hari diperairan laut Pulau Pucung sering 

mengalami perubahan-perubahan yang 

terjadi di lingkungan perairan.  

Kelimpahan plankton pada waktu malam 

di lokasi pengamatan berkisar antara 439,5 

ind/L – 133,8 ind/L, dimana kelimpahan 

tertinggi pada kelas Radiolaria (439,5 

ind/L) dan yang paling rendah pada jenis 

Dinoflagellata (133,8 ind/L).  

Kelimpahan tertinggi dari kelas 

Radiolaria, banyak zooplankton yang 

melakukan gerakan naik turun secara 

berkala harian atau dikenal dengan migrasi 

vertikal. Pada malam hari zooplankton 

naik keatas menuju kepermukaan asal saja 

tersedia cukup zat asam dan detritus 

(Sachlan, 1982 dalam Wijayanti, 2011). Ini 

menunjukkan Radiolaria dari golongan 

zooplankton yang paling tinggi pada waktu 

malam hari. Nilai kelimpahan tertinggi 

pada waktu malam hari pengambilan 

secara vertikal dengan kedalaman 0,5 m 

yaitu kelas Radiolaria.  Menurut Nontji 

(2008), hewan Radiolaria ini bersifat 

kosmopolit dan paling banyak dijumpai 

dilaut lapisan teratas hingga kedalaman 

beberapa ratus meter.  Menurut Hasymi 

(1986); Hutabarat & Evans (1986); 

Michael (1995) dalam  Nulya dkk (2011), 

kelimpahan zooplankton ditemukan pada 

semua kedalaman air karena adanya flagel 

Penggo

longan 
Kelas Genus/Jenis Jumlah 

   Siang Malam 

Fitopla

nkton 

Clorophyt

a 

Closterium 18 0 

Schroederia 20 0 

Spirogyra 10 0 

Bacillarici

ae  

Fragillaria 16 0 

Hemiaulus 17 0 

Rhizosolenia 28 0 

Skeletonema 22 0 

Diatoma 42 0 

Suriella 28 0 

Striatella 32 0 

Thalassiothrix 16 0 

Dinoflagel

lata Gyrodinium 14 0 

Cyanophyt

a 

Aphanizomen

on 31 0 

Zoopla

nkton 

Chromona

dea 

Distephanus 

speculum 
0 

13 

Copepod 
Calanus 0 7 

Euchaeta 0 12 

Radiolaria 

Sethoconus 0 16 

Cyrtocalpis 0 25 

Theocalyptra 0 5 

Tintinidae  

Heli 

costomella 42 0 

Salpingela 19 0 

Eutinnus 9 0 

Annelida Greefia 37 0 

Jumlah 9 23 401 57 
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sehingga mereka memiliki kekuatan untuk 

bergerak yang meskipun lemah, 

membantunya naik ke atas dan ke bawah.   

Zooplankton sebenarnya termasuk 

golongan hewan perenang aktif, yang 

dapat mengadakan migrasi secara vertikal 

pada beberapa lapisan perairan laut, tetapi 

kekuatan berenang mereka sangat kecil 

jika dibandingkan dengan gerakan arus itu 

sendiri.  Sebagian besar zooplankton di 

perairan bergerak vertikal setiap hari, 

mereka bergerak ke permukaan pada 

malam hari dan ke arah dasar siang hari. 

Pergerakan zooplankton tersebut 

dipengaruhi oleh cahaya. 

1. Indeks Keanekaragaman, 

Keseragaman, Dominansi 

Plankton Siang Hari 

Nilai keanekaragaman plankton 

tergolong sedang menunjukkan bahwa 

kondisi plankton masih dalam kedaan baik 

karena jumlah jenis yang ditemukan 

cenderung memiliki keanekaragaman 

sedang. Kesearagaman yang tinggi 

menunjukkan bahwa komunitas plankton 

dalam keadaan baik (stabil). Karena 

jumlah dan keseragaman tidak berbeda 

jauh atau tidak ada yang dan 

mendominansi. Hal ini debuktikan dengan 

nilai indeks dominansi yang rendah nilai 

yang mengindikasikan bahwa jenis 

plankton tidak ada yang mendominansi 

dari keseluruhan jenis-jenis plankton yang 

ditemukan.  

2. Indeks Keanekaragaman, 

Keseragaman, Dominansi 

Plankton Waktu Malam Hari  

 

Nilai keanekaragaman plankton 

tergolong sedang menunjukkan bahwa 

kondisi plankton masih dalam kedaan baik 

karena jumlah jenis yang ditemukan 

cenderung memiliki keanekaragaman 

sedang. Keseragaman yang tinggi 

menunjukkan bahwa komunitas plankton 

dalam keadaan baik karena jumlah dan 

keseragaman atau tidak ada yang dan 

mendominansi. Hal ini dibuktikan dengan 

nilai indeks dominansi yang rendah nilai 

yang mengindikasikan bahwa jenis 

palnkton tidak ada yang mendominansi 

dari keseluruhan jenis-jenis plankton yang 

ditemukan di perairan laut Pulau Pucung.  

3. Indeks Keanekaragaman, 

Keseragaman, Dominansi  Siang-

Malam  Hari 
Indeks Ekologi Nilai Kategori 

Keanekaragaman 4,36 Sedang  

Keseragaman 0,76 Tinggi 

Dominasi 0,05 Rendah 

Keanekaragaman plankton pada 

total siang-malam hari dalam kategori 

tinggi dengan nilai 4,36.  Perbedaan nilai 

Indeks Keanekaragaman pada siang hari 

diduga keanekaragaman pada keseluruhan 

jumlah yang ditempati berbeda-beda. 

Keanekaragaman indeks ekologi dalam 

kategori sedang membuat nilai indeksn 

keseragaman tinggi yakni sebesar 0,71 

yang berarti menunjukkan tidak ada jenis 

yang mendominasi sedangkan nilai indeks 

dominasi sebesar 0,05 menunjukkan nikai 

dominasi rendah yang ditemukan 

diperairan pulau Pucung pada siang-malam 

hari. 

Kondisi Perairan 

Pengukuran kondisi fisika-kimia 

perairan dilakukan sebelum pengambilan 

sampel plankton, pada waktu siang dan 

malam hari serta pasang dan surut.  Sesuai 

parameter yang diukur. Pengukuran 

dilakukan pada pukul 12.00 - Selesai dan 

waktu malam hari pukul 21.00 – Selesai. 

Indeks ekologi Nilai Kategori 

Keanekaragaman 3,78 Sedang 

Keseragaman 0,71 Tinggi 

Dominansi 0,08 Rendah 

Indeks Ekologi Nilai Kategori 

Keanekaragaman 2,82 Sedang 

Keseragaman 0,60 Sedang 

Dominasi 0,15 Rendah 
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1. Hasil Pengukuran Parameter 

Fisika Dan Kimia pada Waktu 

Siang-Malam di titik 

Pengambilan Sampel 

 

Parameter Satuan 
Waktu 

Siang Malam 

FISIKA 

 Suhu 0C 29,0 26,1 

 Salinitas 0/00 35,7 38,8 

 Kecepatan 

Arus 
m/dtk 0,017 0,018 

 Kecerahan Meter 100  

 Intensitas 

Cahaya 
Lux 53.972 108,6 

KIMIA 

 pH - 7,3 8,4 

 DO mg/l 8,6 6,8 

 

Suhu perairan laut Pulau Pucung 

siang antar 29,0 
0
C dan waktu malam 26,1 

0
C, menandakan nilai pada waktu siang 

dan malam hari, menunjukkan nilai 

perbedaan yang signifikan. Suhu optimum 

untuk pertumbuhan plankton berkisar antar 

25 
0
C sampai 32 

0
C (Wyrtki, 1961 dalam 

Asih, 2014). Dengan demikian, kondisi 

suhu perairan laut Pulau Pucung masih 

layak untuk kehidupan plankton karena 

masih dalam batas optimal yang 

ditentukan. 

Salinitas pada kedua waktu yang 

berbeda menunjukkan perbedaan yang 

signifikan berkisar antara 35,5 
0
/00 sampai 

38,8 
0
/00,  Salinitas tertinggi terdapat pada 

waktu malam yaitu 38,8 
0
/00 dan terendah 

pada waktu siang terdapat pada siang hari 

yaitu 35,5 
0
/00.  Menurut Nontji, (2008), 

bahwa salinitas di perairan laut berkisar 

antara 24 
0
/00 – 35 

0
/00.  Sebaran salinitas 

dilaut dipengaruhi oleh berbagai faktor 

seperti faktor seperti sikrkulasi air, 

penguapan, curah hujan dan aliran sungai. 

Secara keseluruhan salinitas yang ada 

diperairan laut Pulau Pucung masih 

tergolong layak.  Tingginya salinitas pada 

waktu  malam hari dibandingkan waktu 

siang diduga pada saat pengukuran 

salinitas perairan laut Pulau Pucung dalam 

kondisi surut.  Kecepatan arus pada waktu 

siang 0,017 m/det dan waktu  malam yaitu 

0,018 m/det. Adapun nilai kecepatan arus 

diperairan laut  Pulau Pucung pada waktu 

siang dan malam tidak ada perbedaan yang 

mencolok, relatif sama. Arus dari 0,1 

m/dtk termasuk kecepatan arus yang 

sangat lemah, sedangkan kecepatan arus 

sebesar 0,1-1 m/dtk tergolong kecepatan 

arus yang sedang, kecepatan arus > 1 

m/dtk tergolong kecepatan arus yang kuat 

(Wijayanti, 2007 dalam Putra, 2014). 

Dengan demikian kondisi arus di perairan 

laut Pulau Pucung tergolong kecepatan 

arus lemah.  Arus yang lemah sangat 

mendukung kehidupan plankton karena 

arus yang terlalu kuat dapat menyebabakan 

sebaran plankton tidak merata. 

Hasil pengukuran kecerahan pada 

waktu siang hari 100% (tampak dasar), hal 

ini dapat dikaitkan dengan intensitas 

cahaya pada waktu siang hari dengan nilai 

53.972 Lux dan pengukuran pada waktu 

malam hari dengan intensitas cahaya 

108,6.  Dengan hasil yang didapatkan 

diperairan laut Pulau Pucung kecerahan 

pada waktu siang hari sama dengan 

kedalaman hingga tampak dasar.  Hal ini 

dapat dikaitkan dengan nilai intensitas 

cahaya yang berkisar 53.972 Lux 

Sedangkan untuk malam hari kecerahan 

tidak diukur.  

Nilai intensitas cahaya yang 

didapatkan pada waktu malam hari sangat 

rendah yaitu 108,6 ini disebabkan pada 

waktu malam tidak adanya cahaya 

matahari sehingga sedikitnya nilai 

intensitas cahaya yang masuk dipermukaan 

perairan laut Pulau Pucung. Menurut 

Wijayanti (2011), antara penetrasi cahaya 

dan intensitas cahaya dan intensitas cahaya 

saling mempengaruhi. Semakin maksimal 
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intensitas cahaya, maka semakin tinggi 

penetrasi cahaya. Jumlah yang mencapai 

permukaan perairan sangat dipengaruhi 

oleh awan, ketinggian dari permukaan air 

laut, letak geografis dan musiman. 

Nilai pengukuran pH tertinggi 

terdapat pada waktu malam hari dengan 

nilai 8,4 dan pada waktu siang yaitu 7,3.  

Menurut Swingle, 1996 dalam Handayani 

(2009), kisaran normal pH plankton adalah 

6,5-8,5. Berdasarkan hasil pengukuran 

nilai pH pada waktu siang dan malam 

perairan laut Pulau Pucung 

mengindikasikan nilai pH dalam keadaan 

normal. Nilai pengukuran pH yang 

didapatkan Perairan laut Pulau Pucung 

masih dalam kedaan baik sehingga hal ini 

mendukung kehidupan plankton dengan 

baik. 

Berdasarkan pengukuran oksigen 

terlarut (Dissolved Oxygen =DO).  Nilai 

Do tertinggi pada waktu siang yaitu 8,6 

ml/l dan waktu malam 6,8 ml/l. Menurut 

Handayani (2009), DO terendah umumnya 

terjadi pada saat pasang maksimum 

(malam hari) dimana proses biota perairan 

membutuhkan oksigen lebih sehingga DO 

dalam perairan pada saat pasang 

maksimum relatif rendah, sedangkan DO 

tertinggi umumnya terjadi pada saat surut 

maksimum dan pasang minimum (siang 

hari) saat proses fotosintesis sedang 

berlangsung.  Kandungan oksigen terlarut 

selama penelitian pada waktu siang dan 

malam masih mendukung kehidupan 

plankton.  Menurut Wijayanti (2011), 

plankton dapat hidup baik pada 

konsentrasi oksigen lebih dari 3 mg/1.g 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan yaitu untuk mengetahui 

keanekaragaman plankton dekat 

permukaan perairan laut Pulau Pucung, 

mengetahui indeks keanekaragaman, 

keseragaman dan dominasi plankton serta 

mengetahui kondisi fisika-kimia 

berdasarkan waktu di Perairan pulau 

Pucung diperoleh informasi sebagai 

berikut :  

1. Plankton yang dijumpai dekat 

permukaan perairan laut Pulau Pucung 

ditemukan  9 kelas golongan 

fitoplankton yang di temukan 4 kelas 

terdiri dari kelas Clorophyta 

ditemukan (3 jenis) yaitu Closterium, 

Schroederia, Spirogyra. Kelas 

Bacillariciae ditemukan (8 jenis) yaitu 

Fragillaria, Hemiaulus, Rhizosolenia, 

Skeletonema, Diatoma, Suriella, 

Striatella, dan Thalassiothrix. Kelas 

Dinoflagellata ditemukan (1 jenis) 

yaitu Gyrodinium.  Kelas Cyanophyta 

ditemukan (1 jenis) yaitu 

Aphanizomenon. Dan golongan 

zooplankton yang ditemukan 5 kelas 

terdiri dari kelas Chromonadea 

ditemukan (1 jenis) yaitu Distephanus 

Speculum, kelas Copepod ditemukan 2 

jenis antara lain Calanus, Euchaeta.  

Kelas Radiolaria ditemukan (3 jenis) 

yaitu Sethoconus, Cyrtocalpis, 

Theocalyptra. Kelas Tintinidae 

ditemukan (3 jenis) yaitu  

Heli Costomella, Salpingela, 

Eutinnus.  Kelas Annelida ditemukan 

(1 jenis) yaitu Greefia.  

2.  Keanekaragaman plankton dekat 

permukaan Perairan laut Pulau Pucung 

pada siang hari keanekaragaman 

plankton pada waktu siang hari dalam 

kategori sedang yaitu 3,78, 

keseragaman  Tinggi yaitu 0,71 dan 

dominansi rendah yaitu 0,08 

sedangkan,  
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3. Keanekaragaman plankton dekat 

permukaan  Perairan Pulau Pucung 

pada waktu malam hari dalam 

kategori sedang yaitu 2,82, 

keseragaman sedang yaitu 0,60 dan 

dominansi rendah yaitu 0,15. 

4. Nilai kualitas perairan laut Pulau 

Pucung yang didapatkan pada lokasi 

penelitian masih berada dalam kisaran 

normal bagi pertumbuhan plankton 

sehingga masih dapat mendukung 

kehidupan plankton  baik pada waktu 

siang hari maupun pada saat malam 

hari.  

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dicapai penulis menyarankan yaitu 

Perlu dilakukan penelitian mengenai 

produktivitas primer plankton pada waktu 

siang dan malam hari di perairan laut 

Pulau Pucung. 
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