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ABSTRAK 

Fitoplankton merupakan kelompok yang memegang peranan sangat penting dalam ekosistem 

Perairan dan dapat dijadikan sebagai indikator kesuburan suatu perairan. Keberadaan dan 

kepadatan fitoplankton sangat tergantung dengan kondisi perairannya. Penelitian ini bertujuan 

untuk melihat korelasi parameter fisika kimia air terhadap kepadatan fitoplankton di Perairan 

Kampung Batu Licin, Bintan. Metode yang digunakan adalah random sampling. Hasil pengamatan 

di perairan Kampung Batu Licin terdapat 4 kelas dan 23 jenis fitoplankton. Secara keseluruhan 

kelompok fitoplankton dengan komposisi tertinggi adalah kelas Bacillariophyceae diikuti oleh 

kelas Cyanophyceae, kelas Dinophyceae dan kelas Chlorophyceae. Dari analisis regresi dihasilkan 

persamaan yaitu; kepadatan = 1529 - 86,2 Suhu - 89 Kecerahan - 2161 Kecepatan Arus+ 17,6 

Salinitas - 26 pH + 131 DO + 145 Nitrat + 3149 Fosfat- 11,1 TSS. Nilai koeffisien determinasi 

(R
2
) sebesar 0,568, dengan kata lain parameter kualitas perairan dapat mempengaruhi kepadatan 

fitoplankton di perairan Kampung Batu Licin sebesar 56,8 %. Koefisien korelasi (r) sebesar 0,754, 

hal ini berarti hubungan parameter fisika kimia air terhadap kepadatan fitoplankton adalah kuat. 

Kandungan nutrien menjadi parameter utama dalam menunjang kehidupan fitoplankton. 

Kata kunci :  Fitoplankton, Parameter Fisika Kimia Air, Kampung Batu Licin, Bintan. 
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ABSTRACK 

Phytoplankton playan important role in the aquatic ecosystem and can be used as an indicator 

of aquatic productivity. So the existence and density of phytoplankton depends on condition of its 

waters. This study aims to look at thecorrelation water physical chemical parameters of 

phytoplankton densityatkampungbatu licin ,Bintan. Random sampling method was used in this 

study. The result of this research was 4 classes and 23 types of phytoplankton. Overall the 

phytoplankton group with the highest composition was Bacillariophyceaefollowed by 

Cyanophyceae class, Dinophyceaeclass and Chlorophyceae class. Based on regression analysis 

produced a regression equation,Density = 1529 -86.2 Temperature-89 Transparency -2161 

Velocity Flow +17,6 Salinity -26 pH +131 DO +145 nitrate +3149 Phosphate  -11,1 TSS. The 

value of coefficientdetermination (R2) is 0,568, with other words the water quality parameters can 

affect the density of phytoplankton atKampungBatu licin 56,8%. The correlation coefficient (r) of 

0,754, it means the relation of water physical chemistry parameters of phytoplankton density is 

strong. Nutrientcontent parameter in supporting phytoplankton life. 

Keywords: Phytoplankton, Parameter Water Chemical Physics, Batu Licin Village, Bintan. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kampung Batu Licin terletak di 

Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan 

Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Perairan 

Kampung Batu Licin memiliki potensi 

ekosistem pesisir yaitu ekosistem mangrove 

dan ekosistem lamun. Perairan di kawasan 

pesisir ini merupakan habitat atau tempat 

tinggal berbagai organisme di dalamnya 

seperti plankton, nekton, dan organisme 

bentik. Organisme plankton yang dapat 

dijumpai di perairan Kampung Batu Licin 

diantaranya adalah kelompok organisme 

fitoplankton. Keberadaan organisme 

fitoplankton dapat menggambarkan kondisi 

ekosistem perairan tersebut 

Kondisi ekosistem perairan yang ada di 

Kampung Batu Licin ditunjukkan dari 

kualitas perairannya. Perairan yang 

berkualitas dapat menunjang beragam trofik 

level yang ada di dalam perairan tersebut. 

Tropik level yang pertama yaitu 

fitoplankton.  

Informasi tentang kepadatan 

fitoplankton dapat dijadikan indikator 

kesuburan suatu perairan maupun 

hubungannya dengan fosfat dan nitrat 

sebagai pendukung kehidupan plankton dan 

penting untuk diteliti dan diketahui 

(Rahman, 2008). 

Hingga saat ini, data mengenai 

kepadatan fitoplankton di perairan Kampung 

Batu Licin, Bintan belum tersedia. 

Berdasarkan hal tersebutmaka perlu 

diketahui hubungan antara parameter fisika 

kimia perairan terhadap tingkat kepadatan 

fitoplankton di perairan Kampung Batu 

Licin, Bintan. 

 

B. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui : 

1. Kepadatan fitoplankton di perairan 

Kampung Batu Licin, Bintan. 

2. Parameter fisika kimia air di perairan 

Kampung Batu Licin, Bintan  

3. Korelasi parameter fisika kimia air 

terhadap kepadatan fitoplankton di 

perairan Kampung Batu Licin, Bintan. 

 

C. Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari 

penelitianini adalah sebagai bahan informasi 

ilmiah kepada mahasiswa dan masyarakat 

sekitar untuk mengetahui korelasi parameter 

fisika kimia air terhadap kepadatan 

fitoplankton di perairan Kampung Batu 

Licin, Bintan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Fitoplankton merupakan tumbuhan 

planktonik yang bebas melayang dan hanyut 

dalam laut serta mampu berfotosintesis. 

Fitoplankton memiliki klorofil untuk dapat 

berfotosintesis yang menghasilkan senyawa 

organik seperti karbohidrat dan oksigen 

(Odum, 1971 dalam Asmara, 2005). 

Fitoplankon dapat digunakan sebagai 

indikator terhadap kategori kesuburan 

perairan maupun sebagai indikator perairan 

yang tercemar atau tidak tercemar (Basmi, 

1995). Struktur komunitas fitoplankton 

ditentukan oleh keragaman jenis 

fitoplankton yang sangat dipengaruhi oleh 



faktor lingkungan seperti intensitas cahaya 

dan nutrien. 

Hubungan antara komunitas 

fitoplankton dengan produktivitas perairan 

adalah positif. Bila kepadatan fitoplankton di 

suatu perairan tinggi, maka dapat diduga 

perairan tersebut memiliki produktivitas 

perairan yang tinggi pula (Raymont, 1983). 

Jenis fitoplankton yang sering dijumpai di 

laut dalam jumlah besar adalah Diatom. 

Kondisi lingkungan yang merupakan faktor 

penentu keberadaan fitoplankton adalah 

suhu, cahaya matahari, pH, kekeruhan, 

konsentrasi nutrien dan berbagai senyawa 

lainnya (Nybakken, 1992).   

 

III. METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan November 2015 sampai dengan 

Juli 2016, berlokasi di Perairan Kampung 

Batu Licin, Bintan. Lokasi penelitian 

disajikan pada Gambar1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 

 

B. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan pada penelitian 

yaitu plankton net, mikroskop, SRC, 

multitester, secchi disc, pelampung, tali, salt 

meter, kertas saring, oven, dan 

spektrofotometer, sedangkan bahan yang 

digunakan yaitu lugol 4%, aquades, - H2SO4, 

NaCl, KNO3
-
,-H2SO4, NaOH. 

 

C. Prosedur Penelitian 

1. Penentuan titik sampling  

Stasiun pengamatan ditentukan dengan 

menggunakan metode random sampling 

(pengambilan sampel secara acak) (Fachrul, 

2007). Jumlah total titik sampel yang akan 

diambil pada lokasi penelitian ini 30 titik 

sampel yang menyebar di sepanjang perairan 

Kampung Batu Licin, Bintan dengan 

menggunakan software visual sampling plan 

dengan spot citra Arc Gis 10.1. 

2. Pengambilan sampel fitoplankton 

Sampel air laut diambil pada waktu 

yang efektif bagi fitoplankton untuk 

melakukan fotosintesis mulai jam 08.00-

14.00 WIB. Sampel air diambil 

menggunakan ember 10 L dengan 10 kali 

pengulangan (total air sampel 100 L) pada 

kedalaman yang masih dipengaruhi oleh 

sinar matahari. Lalu disaring menggunakan 

plankton net no. 25 dengan mesh size antara 

35-45 μ. Sampel air laut yang telah disaring 

dimasukkan ke dalam botol sampel yang 

bervolume 600 mL kemudian diawetkan 

dengan larutan lugol hingga merah bata, 

kemudian diidentifikasi.  

 

3. Pengamatan fitoplankton di 

Laboratorium 
 

Sampel yang didapat kemudian diamati 

menggunakan mikroskop Nikon Binokuler 

dengan perbesaran total 100 sampai 400 

kali. Kemudian sampel diamati dengan 



menggunakan Sedgwick Rafter Counting 

Chamber (SRC) dalam sekali ulangan untuk 

menghitung kepadatan fitoplankton. 

Perhitungan kepadatan fitoplankton 

dilakukan dengan metode sensus 

menggunakan kaca objek (APHA, 1989). 

Kepadatan fitoplankton dihitung 

menggunakan rumus: 

N = n x 
  

  
 x 

  

  
 x 

 

  
 

keterangan:  

N  = kepadatan sel/L 

n  = jumlah plankton pada seluruh lapangan  

 pandang (sel) 

Ai = luas gelas penutup preparat (10 cm
2
) 

Ap = luas satu lapangan pandang (10 cm
2
) 

Vr  = volume air tersaring (100 mL) 

Vo = volume air yang diamati (1 mL) 

Vs  = volume air yang disaring (100 L) 

 

D. Analisis Korelasi
 

Korelasi parameter fisika kimia air 

dengan kepadatan fitoplankton dianalisis 

secara statistik dengan menggunakan regresi 

linier berganda. Secara statistik, hubungan 

yang umum digunakan adalah sebagai 

berikut (Steel and Torrie, 1991 dalam Dewi, 

2015). 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 +  

b6X6 + b7X7 + b8X8 + b9X9 

Keterangan : 

Y = Kepadatan fitoplankton (sel/L)  

X1...X9 = Parameter yang diukur 

a = slope (kemiringan) 

b = intercept (titik potong) 
 

E. Analisis Komponen Utama (PCA) 

PCA (Principle Component Analysis) 

merupakan suatu analisis untuk melihat 

pengelompokan stasiun-stasiun penelitian 

berdasarkan karakteristik lingkungan 

perairan dan sedimen. Analisis ini 

merupakan suatu pendekatan analisis 

statistik multivariabel yang didasarkan pada  

analisis komponen utama (Lagendre, 1983 

dalam Isdrajad et al., 2009). 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kepadatan Jenis Fitoplankton 

Jenis fitoplankton yang ditemukan di 

perairan Kampung Batu Licin terdapat 4 

kelas dan 23 spesies fitoplankton yaitu kelas 

Bacillariophyceae dijumpai sebanyak 18 

spesies, kelas Cyanophyceae dijumpai 2 

spesies, kelas Dinophycea dijumpai 2 

spesies dan kelas Chlorophyceae dijumpai 1 

spesies.Berdasarkan hasil penelitian, jeni-

jenis fitoplankton dan kepadatannya dapat 

dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Jenis dan kepadatan fitoplankton  

Kelas Jenis Kepadatan 

(sel/L) 

 
 

 

 
 

Bacillariophyceae 

Achnanthes lanceolata 
Bacteriastrum sp. 

Biddulphia sp. 

Cerataulina bergoni  
Chaetocerosconvolutus 

Chaetoceros lorenzianus 

Coscinodiscus excentricuss 
Coscinodiscus jonesianus 

Coscinodiscus oculus 

Fragilaria erolomensis 
Hemaulus hanckii 

Melosira sp. 

Nitzschia brebissonii  
Nitzschia sigma  

Pleurosigma sp. 

Rizoselenia imbricata 
Rizoselenia longiseta 

Skeletonema sp. 

441 
206 

545 

268 
250 

1.107 

520 
255 

309 

164 
182 

1.314 

379 
162 

151 

660 
273 

6.257 

 
Cyanophyceae 

Aphanizomenon flosaquae 
Gloeotrichia echinulata 

172 
181 

 

Dinophyceae 

Ceratium hirunairella 

Ceratium tripos 

172 

155 

Chlorophyceae Schroederia setigera 128 

Total 14.251 

Sumber data : Data primer (2016) 
 

Fitoplankton yang banyak dijumpai 

adalah jenis Skeletonema dengan jumlah 

yang ditemukan 6.257 sel/L. Menurut 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dinophyceae


Arinardi et al.,(1997), Skeletonema sp. dapat 

memanfaatkan kadar zat hara lebih cepat 

dari padadiatom lainnya. Skeletonema sp. 

mampu beradaptasi pada berbagai salinitas, 

sehingga mampu hidup di laut, pantai, dan 

muarasungai (Supriyantini, 2013). 

Sedangkan jenis yang paling sedikit adalah 

jenis Schroederia setigera dengan jumlah 

128 sel/L yang ditemukan. Secara 

keseluruhan, kelompok fitoplankton dengan 

kepadatan tertinggi adalah 

kelasBacillariophyceae dengan total 

kepadatan 13.442 sel/L, diikuti kelas 

Cyanophyceae dengan kepadatan 353 sel/L, 

kelas Dinophyceae dengan kepadatan 327 

sel/L dan kelas Chlorophyceae dengan 

kepadatan 128 sel/L. Hal ini sesuaidengan 

pernyataan Day et al. (1989) dalam 

Wulandari (2009), bahwa pada umumnya 

kelas yang dominanpada perairan laut yaitu 

kelas Bacillariophyceae dan Dinophyceae. 

Kelas fitoplankton yang dominan dapat 

dilihat pada diagram komposisi seperti pada 

Gambar 2. 

 
Gambar 2. Diagram komposisi kelas 

fitoplankton 

Kelas Bacillariophyceaeumumnya 

ditemukan di laut pada kondisi cuaca yang 

berubah-ubah, mencirikan bahwa jenis ini 

mampu untuk bertahan hidup pada kondisi 

yang sebenarnya kurang baik bagi 

kehidupannya. Ini sesuai pendapat yang 

dikemukakan oleh Nontji (2008) bahwa 

Diatom (Bacillariophyceae) merupakan jenis 

dari golongan fitoplankton yang paling 

umum dijumpai di laut. Hal ini sesuai hasil 

yang didapat di perairan Batu Licin bahwa 

kepadatan yang paling banyak adalah kelas 

Bacillariophyceae. 

 

B. Kondisi Parameter Fisika Kimia 

Perairan 
 

Parameter fisika dan kimia yang diukur 

meliputi suhu, kecerahan, salinitas, arus, pH, 

oksigen terlarut, nitrat, fosfat, dan TSS. 

Hasil analisis kondisi perairan dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

Tabel 2. Analisis kondisi perairan 

Sumber data: Data primer (2016) 

1. Suhu  

Suhu perairan laut Batu Licin antara 

25,4 – 28,4
0
C dengan rata-rata 27,15

0
C. 

Suhu optimum untuk pertumbuhan plankton 

berkisar antar 25 
0
C sampai 32 

0
C (Wyrtki, 

1961 dalam Asih, 2014). Alga dari filum 

Chlorophyta dan Diatom akan tumbuh baik 

pada kisaran suhu berturut-turut 30
0
C-35

0
C 

dan 20
0
C-30

0
C, dan filum Cyanophyta dapat 

bertoleransi terhadap kisaran suhu yang 

 

 

Satuan Hasil  

Baku 
mutu Rata-rata Kisaran 

Fisika     

Suhu 0C 27,15 25,4–28,4 25-30 

Kecerahan m 0,89 0,74–0,99 >5 
Kecepatan arus m/s 0,14 0,9–0,29 - 

TSS 

Salinitas 

mg/L 

ppt 

6,60 

34,40 

4,00–15,00 

3–36 

20 

30-33 

Kimia     

pH - 7,93 7,2–8,60 7-8,5 

DO mg/L 6,96 5,80–7,80 5,45-7,00 

Nitrat mg/L 1,18 0,80–1,60 0,008 
Fosfat mg/L 0,08 0–0,26 0,015 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dinophyceae


lebih tinggi (di atas 30
0
C) dibandingkan 

kisaran suhu pada filum Chlorophyta dan 

Diatom (Welch 1980; Haslam, 1995 dalam 

Effendi, 2003). Chaetoceros memiliki 

toleransi suhu dengan kisaran 37-50 
0
C 

(Isnansetyo & Kurniastuty 1995 dalam 

Akbar, 2008). 

 

2. Kecerahan  

Kecerahan perairan Batu Licin berada 

pada kisaran 0,74 - 0,99 meter dengan rata-

rata 0,89 meter. Menurut KEPMEN LH No. 

51 tahun 2004, nilai baku mutu kecerahan 

perairan  yang mendukung untuk kehidupan 

biota perairan sebesar  >3 meter. Hal ini 

disebabkan oleh lokasi pengukuran dekat 

dengan perairan dangkal sehingga 

kondisinya kecerahannya rendah. 

 

3. Kecepatan arus 

Kecepatan arus pada waktu pengukuran 

berada pada kisaran 0,9–0,29 m/det dengan 

rata-rata yaitu 0,14 m/det. Kecepatan arus di 

perairan Batu Licin termasuk dalam kondisi 

arus yang lemah hingga sedang. Arus yang 

lemah kurang mendukung kehidupan 

fitoplankton karena berkaitan dengan 

sebaran unsur hara di perairan, sebaran 

unsur hara di perairan akan cenderung 

menumpuk pada satu titik dengan demikian 

mengakibatkan sebaran kepadatan 

fitoplankton juga yang tidak merata.  

 

4. Salinitas  

Salinitas menunjukkan perbedaan yang 

signifikan berkisar antara 32
0
/00 sampai 36 

0
/00,  Salinitas tertinggi yaitu 36

0
/00 dan 

terendah 32 
0
/00.  Menurut Nontji (2008), 

salinitas di perairan laut berkisar antara 

24
0
/00  - 35

0
/00.Sebaran salinitas di laut 

dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti 

faktor seperti sikrkulasi air, penguapan, 

curah hujan, dan aliran sungai.Tingginya 

salinitas pada saat pengukuran salinitas 

perairan Batu Licin dalam kondisi surut dan 

adanya curah hujan. 

 

5. TSS 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui 

bahwanilai total padatan tersuspensi (TSS) 

berkisar antara 4 - 15 mg/L, dengan rata-rata 

TSS sebesar 6,60 mg/L. Jika mengacu pada 

baku mutu menurut KEPMEN LH No. 51 

tahun 2004, adalah < 20 mg/L. Tingginya 

nilai TSS berimbas pada tingginya padatan 

yang mengendap ke dasar perairan yang 

mengakibatkan tertutupnya tingginya 

kekeruhan perairan sehingga akan 

mengganggu penetrasi cahaya yang masuk 

dan menghambat proses fotosintesis pada 

fitoplankton. Menurut Dahuri (2003) dalam 

Cinthia (2012), beberapa aktivitas yang 

dapat meningkatkan kandungan sedimen 

pada badan air akan berakibat pada 

tingginya kekeruhan pada perairan sehingga 

mengurangi penetrasi cahaya.  

 

6. pH  

Nilai pengukuran pH berkisar antara 

7,2–8,60 dengan rata-rata 7,93.  Nilai 

pengukuran pH yang didapatkan di perairan 

laut Batu Licin masih dalam kedaan baik 

Nilai pH yang optimal bagi kehidupan 

organisme akuatik termasuk plankton 

berkisar antara 7-8,5 (Effendi, 2003). 

Pernyataan lain menurut Nybakken (1992), 



bahwa pH dapat dipengaruhi oleh kondisi 

iklim, musim, lintang serta curah hujan yang 

terjadi. Perairan yang berkondisi asam 

dengan pH kurang dari 6,0 dapat 

menyebabkan mikroalga tidak dapat hidup 

dengan baik. Perairan dengan nilai pH lebih 

kecil dari 4,0 merupakan perairan yang 

sangat asam dan dapat menyebabkan 

kematian organisme air, sedangkan pH lebih 

dari 9,5 merupakan perairan yang sangat 

basa dan dapat mengurangi produktivitas 

organisme air termasuk mikroalga 

(Wardoyo, 1982 dalam Supriyantini, 2013). 

 

7. Oksigen terlarut (DO) 

Berdasarkan pengukuran diketahui 

nilai DO 5,80 – 7,80 mg/L dengan rata-rata 

6,96 mg/L. Menurut  KEPMEN LH No. 51 

2004, bahwa  nilai baku mutu DO yang 

sesuai untuk kehidupan biota laut berkisar 

(>5) mg/L.Oksigen terlarut merupakan kadar 

oksigen yang terlarut di perairan alami yang  

berasal dari  difusi atmosfer dan dari hasil  

fotosintesis. Hal ini sesuai  dengan pendapat  

Novotny  dan olem (1994) dalamWijayanti 

(2011) bahwa sumber oksigen terlarut  

berasal dari difusi oksigen yang terdapat di 

atmosfer (sekitar 35) dan aktivitas 

fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan 

air dan fitoplankton. Oksigen terlarut 

merupakan parameter yang menetukan 

tingkat kesuburan suatu perairan yang 

umumnya mempunyai kadar yang bervariasi 

di setiap daerah. 

 

8. Nitrat dan Fosfat 

Kisaran nitrat di perairan Batu Licin 

antara 0,80 – 1,60 mg/L dengan rata-rata 

kandungan nitrat sebesar 1,18 mg/L. Untuk 

fosfat berada pada kisaran 0 – 0,26 mg/L 

dengan rata-rata nilainya sebesar 0,08 mg/L. 

Menurut KEPMEN LH No. 51 tahun 2004, 

nilai baku mutu nitrat di perairan berkisar 

0,08 mg/L dan baku mutu fosfat di perairan 

adalah senilai > 0,015 mg/L. Secara 

keseluruhan kondisi nitrat dan fosfat 

melebihi ambang baku mutu yang 

ditentukan sehingga sangat baik bagi 

kehidupan fitoplankton karena ketersediaan 

nutrien terpenuhi. Tingginya kandungan 

nitrat di perairan Kampung Batu Licin 

dikarenakan adanya aktivitas manusia 

seperti limbah domestik dan keramba jaring 

apung, juga terjadinya dekomposisi pada 

daun mangrove yang masuk ke perairan dan 

matinya daun pada lamun. 

C. Hubungan Parameter Fisika Kimia 

Air terhadap Kepadatan 

Fitoplankton 

1. Regresi linear berganda 

Dari hasil analisis, diperoleh nilai 

koefisien korelasi seperti tertera pada Tabel 

3. 

Tabel 3. Hasil uji statistik terhadap 

koefisien korelasi 
Predictor Coef SE Coef T P 

Constant 1529 3355 0,46 0,653 

Suhu -86,22 65,36 -1,32 0,202 
Kecerahan -89,4 810,9 -0,11 0,913 

Kecepatan arus -2161 1536 -1,41 0,175 

Salinitas 17,63 39,07 0,45 0,657 
pH -25,8 156,8 -0,16 0,871 

DO 131,42 90,77 1,45 0,163 

Nitrat 144,6 254,6 0,57 0,576 
Fosfat 3149 1001 3,15 0,005 

Tss -11,13 24,32 -0,46 0,652 

S = 249,257   R-Sq = 56,8%   R-Sq(adj) = 37,4% 

Sumber: Hasil olahan Mini Tab (2016) 

Diketahuibahwa nilai koefisien 

determinasi (R
2
) sebesar 0,568. Hal ini 

berarti bahwa model ini dapat menjelaskan 



keadaan sesungguhnya di alam sebesar 56,8 

% atau dengan kata lain parameter kualitas 

perairan dapat mempengaruhi kepadatan 

fitoplankton di perairan Kampung Batu 

Licin sebesar 56,8 %.  

Koefisien korelasi (r) yang merupakan 

akar dari koefisien determinasi (R
2
) 

menunjukkan nilai sebesar 0,754. Hal ini 

berarti hubungan parameter fisika kimia air 

terhadap kepadatan fitoplankton adalah kuat. 

Menurut Sugiyono (2005) dalam Esti 

(2015), tingkat hubungan nilai indeks 

korelasi dengan nilai 0,00 – 0,199 (sangat 

lemah), 0,20 – 0,399 (lemah), 0,40 – 0,599 

(sedang), 0,60 – 0,799 (kuat), dan 0,80 – 

1,00 (sangat kuat).  

Hasil analisis regresi memperoleh 

kurva normalitas data seperti pada Gambar 

3. 

 
Gambar 3. Grafik uji kenormalan data 

 

Dari kurva normalitas pada Gambar 

3 diketahui bahwa data hubungan antara 

parameter perairan dengan kelimpahan 

fitoplankton dalam keadaan normal dengan 

kurva positif.  Dari analisis regresi 

dihasilkan persamaan regresi yaitu; 

Kepadatan = 1529 - 86,2 Suhu - 89 

Kecerahan - 2161 Kecepatan arus+ 17,6 

Salinitas - 26 pH + 131 DO + 145 Nitrat + 

3149 Fosfat- 11,1 TSS. 

Dari hasil analisis dapat dijelaskan 

bahwa parameter yang bernilai negatif yaitu 

suhu, kecerahan, kecepatan arus, pH dan 

TSS setiap peningkatan 1 satuan perairan 

akan menurunkan kepadatan 

fitoplanktondengan asumsi parameter lain 

bersifat tetap. Untuk parameter yang bernilai 

positif yaitu salinitas, DO, nitrat dan fosfat 

setiap peningkatan 1 satuan salinitas, akan 

meningkatkan kepadatan fitoplankton 

dengan asumsi parameter lain bersifat tetap. 

Dari parameter-parameter yang berhubungan 

secar positif tersebut, nilai kandungan 

nutrien yang paling tinggi sehingga 

menyimpulkan bahwa kandungan nutrien 

menjadi parameter dalam menunjang 

kehidupan fitoplankton sebagai pemasok 

nutrien. 

 

2. Principal Componen Analysist 

(PCA) 

Hubungan antara parameter kualitas air 

dengan kepadatan fitoplankton dianalisis 

dengan menggunakan Analisis Komponen 

Utama atau dikenal sebagai Principal 

Component Analysis bertujuan untuk melihat 

pengelompokan titik stasiun penelitian yang 

menghubungkan seluruh parameter perairan 

secara multi analisis.  

Hasil analisis pengelompokan 

komponen utama secara lengkap dapat 

dilihat pada Gambar 4.  
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Gambar 4. Grafik PCA 

Pengelompokkan titik stasiun 

pengamatan pada Gambar 4, dimana 

kelompok satu memiliki ciri parameter yang 

mempengaruhinya yaitu suhu dan pH. 

Kelompok dua memiliki ciri parameter yang 

mempengaruhi kepadatan yaitu fosfat, 

kecerahan, DO dan salinitas. Kelompok tiga 

memiliki ciri parameter yang 

mempengaruhinya, yaitu TSS, kecepatan 

arus, nitrat. Kelompok 1, 2, dan 3 

menunjukkan kedekatan titik stasiun 

berdasarkan parameter-parameter yang 

terkait, titik stasiun  yang berdekatan 

memiliki kesamaan nilai dari parameter-

parameter tersebut. Kelompok empat tidak 

memiliki ciri parameter yang 

mempengaruhinya ini menunjukkan adanya 

perbedaan karakteristik dari stasiun lain 

berdasarkan parameter yang diuji. 

Upaya pengelolaan di perairan 

Kampung Batu Licin, Bintan yaitu dengan 

mengurangi pembuangan limbah domestik 

ke perairan dan penempatan waktu dalam  

pemberian pakan pada aktivitas keramba 

jaring apung. Perairan Kampung Batu Licin 

memiliki ekosistem pesisir yaitu, ekosistem 

mangrove dan ekosistem lamun yang perlu 

dijaga, agar ekosistem yang ada dapat hidup 

berkelanjutan. 

 

V. Kesimpulan dan Saran 

A. Kesimpulan 

Jumlah fitoplankton yang ditemukan di 

perairan Kampung Batu Licin terdapat 4 

kelas dan 23 jenis. Secara keseluruhan, 

kelompok fitoplankton dengan komposisi 

tertinggi adalah kelas Bacillariophyceae 

diikuti oleh kelas Cyanophyceae, kelas 

Dinophyceae dan kelas Chlorophyceae. 

Terdapat empat parameter yang 

berpengaruh terhadap kepadatan 

fitoplankton yaitu, fosfat, nitrat, DO dan 

salinitas yang berhubungan secara positif 

terhadap kepadatan fitoplankton. Parameter 

suhu, kecerahan, kecepatan arus, pH dan 

TSS berpengaruh secara negatif terhadap 

kepadatan fitoplankton. Kandungan nutrien 

menjadi parameter utama dalam menunjang 

kehidupan fitoplankton. 

 

B. Saran  

Perlu dilakukan penelitian mengenai 

hubungan antara unsur hara seperti amonia 

dan silika dengan kepadatan fitoplankton di 

perairan Kampung Batu Licin, Bintan dan 

dilakukan penelitian mengenai laju 

produktivitas primer fitoplankton di perairan 

Kampung Batu Licin, Bintan.  
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