
 

 

 

1 

 

 

KELIMPAHAN FITOPLANKTON DI MUARA SUNGAI 

DOMPAK KECAMATAN BUKIT BESTARI   

KOTA TANJUNGPINANG 
 

 

 

Joni Iswandi,  

Mahasiswa Ilmu Kelautan FIKP-UMRAH 

 

 

 

Chandra Joei Koenawan, S.Pi, M.Si 

Dosen Ilmu Kelautan FIKP-UMRAH 

 

 

 

Ita Karlina, S.Pi, M.Si 

Dosen Ilmu Kelautan FIKP-UMRAH 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei - Juli 2016 di sepanjang perairan 

Muara sungai dompak, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Jenis-jenis 

fitoplankton yang dijumpai di perairan Sungai Dompak dijumpai sebanyak 14 

jenis dari 3 kelas yaitu dinoflagellata, cyanophyta dan chlrophyta. Total 

kelimpahan fitoplankton di perairan Sungai Dompak total sebesar 11700 

Individu/L termasuk kedalam kondisi perairan Kesuburan perairan sedang 

(mesotrofik). Nilai indeks keanekaragaman tergolong sedang namun nilainya 

mendekati tinggi, untuk indeks keseragaman termasuk dalam kondisi yang tinggi, 

dan dominansi dalam kondisi yang rendah. 

 

Kata Kunci:Fitoplankton, Sungai Dompak, Kelimpahan. 
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perairan muara sungai merupakan 

aliran kanal alami yang menghubungkan aliran 

air permukaan  menuju ke laut, diantara aktifitas 

– aktifitas yang ada sekitar muara sungai meliputi 

aktifitas permukiman, penimbunan (reklamasi) 

serta aktifitas eks-penambangan bauksit. 

Kegiatan kegiatan tersebut ini mempengaruhi 

kondisi perairan muara sungai berupa pengaruh 

ekologis tersebut salah satunya adalah 

kelimpahan organisme yang ada di perairan 

muara sungai. untuk melihat kondisi perairan 

dapat dilakukan dengan pendekatan biologis 

salah satunya melihat keberadaan serta 

kelimpahan fitoplankton. 

Menurut Nontji (2007) Fitoplankton 

merupakan plankton nabati yang tumbuh 

mengapung dan melayang dalam laut, ukurannya 

sangat kecil dan mikroskopis dan paling umum 

berukuran 2 – 200 µm bersel tunggal dan ada 

juga yang berbentuk rantai. Fitoplankton 

memiliki fungsi penting karena bersifat 

autrotrofik yakni dapat menghasilkan makanan 

sendiri berupa bahan organik dan mengandung 

klorofil dan memiliki kemampuan berfotosintesis 

yakni menyadap energi surya untuk mengubah 

bahan anorganik menjadi bahan organik. Karena 

kemampuan mengubah bahan anorganik menjadi 

bahan organik inilah fitoplankton disebut dengan 

primer produsen.  

Dalam proses fotosintesisnya, 

fitoplankton memanfaatkan dan mengubah 

unsure-unsur anorganik menjadi bahan organic 

dengan bantuan cahaya matahari. Kemampuan 

dalam menyerap cahaya matahari oleh seluruh 

permukaan sel menjadikan peranannya sebagai 

indicator suatu perairan.Perairan yang tercemar 

menyebabkan perubahan struktur komunitas 

plankton terutama pada keanekaragaman jenis 

(spesies diversity). Fitoplankton dapat digunakan 

sebagai indikator kualitas perairan, dimana 

perairan eutrof ditandai dengan adanya blooming 

spesies tertentu dari fitoplankton (Nontji, 2007). 

Penilaian kualitas air dengan 

pendekatan biologi, khususnya organisme 

fitoplankton sebagai organisme yang memegang 

peranan utama sebagai aliran energi pertama 

(primary produsen) akhir – akhir ini mulai 

mendapatkan perhatian yang besar. Pendekatan 

aspek biologi sangat bermanfaat, karena 

organisme tersebut mampu merefleksikan adanya 

perubahan yang disebabkan oleh penurunan   

kualitas suatu perairan. Kondisi suatu perairan, 

baik fisika, kimia maupun biotik sangat 

mempengaruhi keberadaan, kelimpahan dan 

keanekaragaman jenis fitoplankton dalam suatu 

badan air, kondisi ini juga terjadi di Perairan 

Muara sungai Dompak. Dikarenakan belum 

adanya data terkini mengenai kelimpahan 

fitoplankton di perairan muara sungai Dompak 

mendorong penelitian ini untuk melihat 

kelimpahan jenis fitoplankton di perairan muara 

sungai Dompak Kota Tanjungpinang. 

  

  

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 

- Juli 2016 di sepanjang perairan Muara sungai 

dompak, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. 

Untuk pengukuran perameter perairan dilakukan 

pada saat pengambilan sampel fitoplankton. Peta 

lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar 2 

sebagai berikut : 

 
 Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian 

 
 

B. Alat dan Bahan 

1. Alat Penelitan 

 Adapun alat–alat yang digunakan 

dalam penelitian ini dapat dilihat secara lengkap 

pada tabel 2. 

 

 

Tabel 2. Alat dan bahan yang akan digunakan 

dalam penelitian 

No. 
Nama Alat dan 

Bahan 
Kegunaan 

1. 
Planktonet  Menyaring 

fitoplankton 

2. 
Botol sampel Wadah untuk sampel 

fitoplankton 

3. 
Pipet tetes  Mengambil sampel 

fitoplankton 

4. 
Kertas Label Menandai sampel 

fitoplankton 

5. 
Alat Tulis Mencatat hasil 

pengamatan  

6. 
Kamera Digital Dokumentasi 

penelitian  

7. 
Mikroskop Untuk mengamati 

fitoplankton 

8. 
GPS  Untuk menentukan 

posisi geografis titik 
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sampling 

9. 
Current Drouge Mengukur kecepatan 

arus 

10. 
Multi tester Mengukur pH, dan 

DO 

11. 
Refractometer Mengukur salinitas 

perairan 

12. 
Secchi disk Mengukur kecerahan 

perairan 

13. Turbiditymeter  Mengukur 

kekeruhan perairan 

14. Stop Watch Untuk menghitung 

waktu 

15. Thermometer Untuk mengukur 

suhu perairan 

 

 

2. Bahan Penelitian 

Adapun bahan-bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini dapat dilihat secara lengkap 

pada tabel 3. 

Tabel 3.  Bahan yang digunakan dalam penelitian 

No. Bahan Kegunaan 

1. Fitoplankton  Objek Penelitian  

2. Aquades  Kalibrasi alat dan 

membilas alat 

3. Tissue  Mengeringkan alat 

4. Lugol 4% Mengawetkan 

Fitoplankton 

 

C. Metode Penelitian 

 Metode penelitian pada penelitian ini 

meliputi pengumpulan data, penentuan titik 

sampling, pengambilan sampel fitoplankton, 

pengukuran dan analisis data.  

 

 

1. Pengumpulan data 

Perosedur pengumpulan data dalam 

penelitian ini yaitu berupa data primer dan data 

sekunder. Dimana data primer merupakan data 

yang langsung didapatkan oleh peneliti di lokasi 

penelitian, seperti data fitoplankton dan data 

kualitas perairan. Sedangkan data sekunder 

merupakan data pendukung yang di butuhkan 

dalam penelitian  ini dimana data tersebut 

diperoleh dari lembaga / instansi terkait. 

 

2. Penentuan Titik Sampling 

 Penentuan titik sampling dalam 

pengambilan sampel dilakukan setelah 

peninjauan langsung ke lokasi penelitian ( survey 

awal ). Untuk mendapatkan data yang diharapkan 

sehingga mewakili daerah yang di teliti maka 

penentuan pengambilan titik sampling dengan 

menggunakan metode random sampling, dimana 

metode random sampling diharapkan dapat 

mewakili lokasi sampling secara keseluruhan. 

 Dari hasil survey awal pada lokasi 

penelitian yang dilakukan di perairan Desa Muara 

sungai dompak Bintan, dimana pengambilan 

sampel dilakukan secara acak (Random sampling) 

yaitu pengambilan sampel acak sederhana yang 

digunakan untuk memilih sampel dari populasi 

dengan acak sedemikian rupa sehingga setiap 

anggota populasi mempunyai peluang yang sama 

besar untuk diambil sebagai sampel (Fachrul, 

2007). Penentuaan titik sampling untuk penelitian 

ini dengan menggunakan aplikasi sampling 

planner, sehingga di dapat 30 titik pengambilan 

sampling. 

 

 

 

3. Pengambilan Sampel Fitoplankton 

 Pengambilan plankton di laut dapat 

dilakukan secara tegak (kedalaman), dan 

mendatar (permukaan) (Fachrul, 2007) 

pengambilan sampel fitoplankton dilakukan 

dengan menggunakan planktonet. Ukuran mesh 

30-50 μ cocok digunakan untuk menjaring 

fitoplankton yang berukuran sangat kecil 

(Wardana,2003). Sampel diambil sesuai dengan 

titik sampel yang ditentukan yaitu sebanyak 31 

titik dan akan ditandai koordinatnya dengan 

menggunakan GPS. Menurur Wulandari (2009) 

Pengambilan sampel air untuk analisis 

fitoplankton dilakukan pada daerah atau bagian 

permukaan dengan kedalaman 50 cm. 

 

4. Pengawetan Fitoplankton 

Pengawetan ini dimaksudkan untuk 

tetap menjaga keutuhan dan bentuk fitoplankton 

agar mudah diidentifikasi (Nontji, 2008). Untuk 

tetap menjaga diambil diawetkan dengan lugol 

4% selanjutnya diamati dan diidentifikasi di 

laboraturium darat. 

 

5. Identifikasi Fitoplankton 

Sampel fitoplankton yang telah 

diawetkan kemudian diamati di laboraturium 

Ilmu Kelautan dan Perikanan UMRAH. 

Pengamatan fitoplankton dilakukan dengan 

menggunakan mikroskop Nikon Binokuler dan 

mikroskop Optima Binokuler dengan pembesaran 

40 - 400 kali. Fitoplankton yang akan diamati di 

bawah mikroskop, pertama diteteskan ke atas 

gelas objek (object glass) yang kemudian ditutup 

dengan gelas penutup (cover slip) yang tipis 

(Nontji, 2008). Untuk mempermudah identifikasi, 

jenis fitoplankton yang diamatidi foto dengan 

menggunakan kamera digital.  

 

D. Analisis Data  

Dari data yang diperoleh kemudian 

dilakukan analisis untuk mengukur kelimpahan 

fitoplankton, indeks keanekaragaman, indeks 

keseragaman fitoplankton dan indeks dominansi 

fitoplankton dengan persamaan sebagai berikut:  

 

1. Kelimpahan Fitoplankton   
Fachrul (2007) penentuan kelimpahan 

fitoplankton dilakukan berdasarkan metode 
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sapuan dengan melihat populasi total di atas gelas 

objek berukuran 22x22 mm. Kelimpahan 

fitoplankton dinyatakan secara kuantitatif dalam 

jumlah sel/liter. Kelimpahan plakton dihitung 

berdasarkan rumus (Fachrul, 2007): 

N =n x Vr x 1 

             Vo  Vs 

 

Keterangan : 

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’) 

 

Untuk mengetahui keanekaragaman 

fitoplankton, maka digunakan indeks 

keanekaragaman Shannon-Wiener (Odum, 1993 

dalam Facrul, 2007) sebagai pentunjuk 

pengolahan data sebagai berikut.  

 
Keterangan  :    
H’  = Indeks keanekaragaman  

ni  = Jumlah individu/spesies 

N  = Jumlah individu 

keseluruhan 

Kisaran nilai indeks keanekaragaman dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

H’ <2,306  = Keanekaragaman 

rendah 

2,3026 < H’ < 6,9076 = Keanekaragaman sedang 

H’ >6,9076  = Keanekaragaman 

tinggi 

 

3. Indeks Keseragaman  

Untuk menghitung keseragaman, maka 

digunakan indeks keseragaman (Odum, 1993 

dalam Facrul, 2007) untuk menunjukan sebaran 

fitoplankton dalam suatu komunitas. Indeks 

keseragaman juga dapat dihitung dengan 

persamaan indeks Shannon-Wiener sebagai 

berikut : 

 
 

 

 

Keterangan :  

E = Indeks keseragaman 

S = Jumlah genus yang ditemukan  

Hmax = Ln S (indeks Keanekaragaman 

maksimum) 

H’ = Indeks keseragaman Shannon-Wiener 

 Nilai indeks keseragaman berkisar 

antara 0-1, semangkin kecil nilai E menunjukan 

semangkin kecil pula keseragaman populasi 

fitoplankton, artinya penyebaran jumlah individu 

tiap genus tidak sama dan ada kecendrungan 

bahwa suatu genus mendominasi populasi 

tersebut. Sebaliknya semangkin besar nilai E, 

maka populasi menunjukan keseragaman, yaitu 

bahwa jumlah individu setiap genus dapat 

dikatakan sama atau tidak ada berbeda. 

 

4. Indeks Dominasi (C) 

Indeks Dominansi dihitung dengan 

menggunakan rumus indeks dominanasi daroi 

Simpson (Odum, 1993 dalam Facrul, 2007) 

sebagai berikut : 

C    =  i
i(ni/N)2 

Keterangan  : 

C = Indeks dominansi Simpson 

ni = Jumlah individu jenis ke-i 

N = Jumlah total individu 

S = Jumlah genus 

Nilai C berkisar antara 0 – 1, apabila 

nilai C mendekati 0 berarti hampir tidak ada 

individu yang mendominansi dan biasanya diikuti 

dengan nilai E yang besar 9 mendekati 1), 

sedangkan apabila nilai C mendekati 1 berarti 

terjadi dominansi jenis tertentu dan dicirikan 

dengan E lebih kecil atau mendekati 0. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Jenis-jenis Fitoplankton 

Jenis-jenis fitoplankton yang dijumpai 

di perairan Sungai Dompak dijumpai sebanyak 

14 jenis  

Fitoplankton yang ditemukan di 

perairan muara sungai dompak terdiri dari 3 kelas 

yaitu Chlophyta, Dinoflagellata, Cyanophyta. 

Kelas Chlophyta 12 spesies terdiri dari 

Bacteriastrum  hispida 1 individu, Bacteriastrum 

hyalinum 1 individu, Bellerochea malleus 4 

individu, Chaetoceros furculatus 1 individu, 

Chaetoceros tortissimus 31 individu, Diatoma 

hyalina 39 individu, flagilaria cylindrus 20 

individu, hemialus sinensis 39 individu, Navicula 

distans 29 individu, rhizoselenia alata 8 individu, 

Rhizoselenia calcar avis 13 individu, 

thalassionema nitzschioides 4 individu. Kelas 

Dinoflagellata hanya 1 spesies yaitu Ceratium 1 

individu dan kelas Cyanophyta  juga terdapat 1 

spesies yaitu Triceratium gibbosum  4 individu. 

Kemudian hasil komposisi jenis fitoplankton di 

perairan Sungai Dompak dapat dilihat pada 

gambar 12. 
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Gambar 12. Komposisi Fitoplankton 

Sumber : Data Primer (2016) 

 

 

Hasil analisis komposisi jenis 

fitoplankton Bacteriastrum  hispida sebesar 

0,51% Bacteriastrum hyalinum sebesar 0,51% 

Bellerochea malleus sebesar 2,05% Chaetoceros 

furculatus sebesar 0,51% Chaetoceros tortissimus 

sebesar 15,90% Diatoma hyalina sebesar 20.00% 

flagilaria cylindrus sebesar 10,26% hemialus 

sinensis sebesar 20,00% Navicula distans sebesar 

14,87% rhizoselenia alata sebesar 4,10% 

Rhizoselenia calcar avis sebesar 6,67% 

thalassionema nitzschioides sebesar 2,05, 

Ceratium sebesar 0,51% Triceratium gibbosum 

sebesar 2,05%.  

Menurut Nontji (2008), selain 

kelompok diatom dan dinoflagelat, fitoplankton 

yang juga sering dijumpai dilaut adalah 

kelompok Sianobakteri (Cyanobacteria) dari 

genus Cyanophyta yang memiliki kemampuan 

untuk melakukan fotosintesis dan sebagai 

produsen primer penting dalam ekosistem 

perairan.  

Diketahui bahwa komposisi nilai  

paling tertinggi terdapat pada kelompok jenis 

Bacillaria mengindikasikan bahwa jenis ini 

memiliki kelimpahan yang tinggi dan sebaran 

yang luas serta pertumbuhan yang lebih cepat. 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. 

 

2. Kelimpahan Fitoplankton 

Hasil perhitungan kelimpahan 

fitoplankton pada perairan Sungai Dompak yang 

tersusun dari 14 jenis fitoplankton secara lengkap 

dapat dilihat pada tabel 6. 

 

 

 

 

Tabel 6. Kelimpahan fitoplankton di perairan 

sungai Dompak 

No. 

Spesies 

Kelimpahan 

(Ind/L) 

1 
Bacteriastrum  hispida 60 

2 
Bacteriastrum hyalinum 60 

3 
Bellerochea malleus 240 

4 
Ceratium 60 

5 
Chaetoceros furculatus 60 

6 
Chaetoceros tortissimus 1860 

7 
Diatoma hyalina 2340 

8 
flagilaria cylindrus 1200 

9 
hemialus sinensis  2340 

10 
Navicula distans 1740 

11 
rhizoselenia alata 480 

12 
Rhizoselenia calcar avis 780 

13 thalassionema 

nitzschioides 240 

14 
Triceratium gibbosum 240 

TOTAL 
11700 

Sumber : Data Primer (2016) 

 

Dari tabel di atas kelimpahan 

pitoplankton jenis Bacteriastrum  hispida 60 

Individu/L, Bacteriastrum hyalinum 60 

Individu/L, Bellerochea malleus 240 Individu/L, 

Ceratium 60 Individu/L, Chaetoceros furculatus 

60 Individu/L, Chaetoceros tortissimus 1860 

Individu/L, Diatoma hyalina 2340 Individu/L, 

flagilaria cylindrus 1200 Induvidu/L, hemialus 

sinensis 2340 Individu/L, Navicula distans 1740 

Individu/L, rhizoselenia alata 480 Individu/L, 

Rhizoselenia calcar avis 780 Individu/L, 

thalassionema nitzschioides 240 Individu/L, 

Triceratium gibbosum 240 Individu/L dengan 

total kelimpahan fitoplankton sebesar 11700 

Individu/L.  

 Tingkat kesuburan perairan dapat 

ditentukan dengan karakteristik perairan, salah 

satunya adalah kelimpahan Fitoplankton. Basmi, 

(1987) dalam Madinawati (2010), membagi 

tingkat kesuburan perairan menjadi beberapa 

kategori seperti pada tabel 7. 

Tabel 7. Tingkat Kesuburan Perairan 

Berdasarkan Kelimpahan 

 
No. Kelimpahan 

(Ind/l) 

Kategori Keterangan  

1. ≤ 2000 Perairan 

Oligotrofik 

Kesuburan 

perairan rendah 

2. 2000 – 15000 Perairan 

mesotrofik 

Kesuburan 

perairan sedang 

3. > 15000 Perairan 

Eutrotrofik 

Kesuburan 

Perairan tinggi 

Sumber: Basmi, (1987) dalam Madinawati, 

(2010) 
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Mengacu dari hasil tabel diatas bahwa 

total kelimpahan fitoplankton di perairan Sungai 

Dompak total sebesar 11700 Individu/L termasuk 

kedalam kondisi perairan Kesuburan perairan 

sedang (mesotrofik) dengan kisaran nilai 

kelimpahan antara 2000-15000 Individu/L. 

Kemudian nilai kelimpahan juga secara lengkap 

dapat dilihat pada gambar 13. 

 
Gambar 13. Kelimpahan jenis 

fitoplankton 

Sumber : Data Primer (2016) 

 

Dari grafik di atas terdapat kelimpahan 

tertinggi dan terendah, Kelimpahan Tertinggi ada 

2 spesies yaitu Diatoma hyalina dan hemialus 

sinensis dengan nilai kelimpahan 2340 Individu/L 

dan kelimpahan terendah ada 4 spesies dengan 

nilai kelimpahan 60 Individu/L. Kemudian jenis 

yang paling bamyak atau paling tinggi 

kelimpahannya adalah pada kelompok jenis 

Bacillaria. 

 

3. Indeks Keanekaragaman, 

Keseragaman, dan Dominansi 

nilai indeks Keanekaragaman, 

Keseragaman, dan Dominansi. Indeks 

Keanekaragaman dengan nilai 2,9 sedangkan 

indeks Keseragaman dengan nilai 0.7 dan indeks 

Dominansi dengan nilai 0,1. Menurut Shannon-

Wiener, (1963) dalam Fachrul, (2007) membagi 

kategori nilai indeks keanekaragaman menjadi 

Nilai H’ >3 keanekaragaman spesies tinggi, Nilai 

H’ 1 ≤ H’ ≤ 3 keanekaragaman spesies sedang, 

serta Nilai H’ < 1 keanekaragaman spesies 

rendah. Indeks keseragaman kurang dari 0,4 

maka ekosistem tersebut berada dalam kondisi 

tertekan dan mempunyai keseragaman rendah. 

Jika indeks keseragaman antara 0,4 sampai 0,6 

maka ekosistem tersebut pada kondisi kurang 

stabil dan mempunyai keseragaman sedang. Nilai 

indeks dominansi berkisar antara 0-1. Semakin 

besar nilai indeks semakin besar kecenderungan 

salah satu spesies yang mendominasi. Dengan 

demikian nilai indeks keanekaragaman tergolong 

sedang namun nilainya mendekati tinggi, untuk 

indeks keseragaman termasuk dalam kondisi 

yang tinggi, dan dominansi dalam kondisi yang 

rendah. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Jenis-jenis fitoplankton yang dijumpai 

di perairan Sungai Dompak dijumpai sebanyak 

14 jenis dari 3 kelas yaitu dinoflagellata, 

cyanophyta dan chlrophyta. Total kelimpahan 

fitoplankton di perairan Sungai Dompak total 

sebesar 11700 Individu/L termasuk kedalam 

kondisi perairan Kesuburan perairan sedang 

(mesotrofik). Nilai indeks keanekaragaman 

tergolong sedang namun nilainya mendekati 

tinggi, untuk indeks keseragaman termasuk 

dalam kondisi yang tinggi, dan dominansi dalam 

kondisi yang rendah. 

 

B. Saran  

 Saran yang ingin disampaikan peneliti 

adalah perlunya menjaga kestabilan kondisi 

perairan untuk menjaga kelimpahan fitoplankton 

yang tinggi dan perlunya pengelolaan wilayah 

perairan bagi instansi terkait sebagai upaya 

menjaga kelestarian lingkungan. Perlu penelitian-

penelitian lanjutan mengenai pengaruh kondisi 

perairan terhadap kelimpahan fitoplankton di 

perairan muara Sungai Dompak. 
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