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Abstract 

Based on observations, macrozoobenthos found during the study in the waters of the village 

of Tanjung Continue Based on the observations, macrozoobentos found during the research in 

the waters of the village of Tanjung Continue include. Types of macrozoobentos consist of 

Phylum Mollusc and Anelida, Class Gastropoda, Bivalvia and Clitellata. The highest abundance 

is in station I with dominant in Terebralia Sulcata type with an abundance of 253.3 ind / m2. The 

index value of diversity (H ') ranged from 0.74 to 1.33. The Uniformity Index (E) values range 

from 0.4 to 0.74. While the Dominance Index (C) ranged from 0.30 to 0.53. Physical and 

chemical environmental parameters in the village of Tanjung Lanjut include temperature, depth, 

current velocity, TSS, TDS, acidity (pH), dissolved oxygen (DO), BOD and salinity are still 

categorized well for Macrozoobentos life. 
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Abstrak 

Berdasarkan hasil pengamatan, makrozoobentos yang ditemukan selama penelitian di perairan 

desa Tanjung Lanjut Berdasarkan hasil pengamatan, makrozoobentos yang ditemukan selama 

penelitian di perairan desa Tanjung Lanjut meliputi. Jenis makrozoobentos terdiri atas Filum 

Moluska dan Anelida, Kelas Gastropoda, Bivalvia dan Clitellata. Kelimpahan tertinggi terdapat 

pada stasiun I dengan dominan pada jenis Terebralia Sulcatadengan kelimpahan 253.3 ind/m2. 

Nilai indeks keanekaragaman (H’) berkisar antara 0,74–1,33. Nilai Indeks Keseragaman (E) 

berkisar antara 0,4 –0,74. Sedangkan Indeks Dominansi (C) berkisar antara 0,30–0,53. Parameter 

lingkungan fisika dan kimia perairan di desa Tanjung Lanjut meliputi suhu, kedalaman, 

kecepatan arus, TSS, TDS, derajat keasaman (pH), oksigen terlarut (DO), BOD serta salinitas 

masih dikategorikan baik bagi kehidupan Makrozoobentos. 

Kata kunci : Struktur, Komunitas, Makrozoobentos, Kualitas Perairan 

 

PENDAHULUAN 

 
Sungai merupakan suatu bentuk 

ekosistem akuatik yang mempunyai peran 

penting dalam daur hidrologi dan berfungsi 

sebagai daerah tangkapan air bagi daerah 

sekitarnya, sehingga kondisi suatu sungai 

sangat dipengaruhi oleh karakteristik yang 

dimiliki oleh lingkungan sekitarnya. Sebagai 

suatu ekositem, perairan sungai mempunyai 

berbagai komponen biotik dan abiotik yang 

saling berinteraksi membentuk suatu jalinan 



 

fungsional dan saling mempengaruhi 

(Setiawan, 2009 dalam Mushthofa, 2014). 

Aktivitas masyarakat di sungai Desa 

Tanjung Lanjut seperti budidaya ikan, 

rumah makan, galangan kapal, pabrik fiber, 

dan bekas penambangan bauksit, sehingga 

dikhawatirkan ada pengaruh terhadap 

kondisi lingkungan perairan, dimana limbah 

cair dan limbah padat yang dihasilkan dari 

aktivitas tersebutberpengaruh terhadap biota 

yang ada di perairan bahkan dapat 

membunuh spesies tertentu dan sebaliknya 

dapat mendukung perkembangan spesies 

lain. 

Potensi sumberdaya yang ada di Desa 

Tanjung Lanjut Kota Tanjungpinang, belum 

menunjukkan adanya gejala pencemaran. 

Oleh karena itu penulis ingin mengetahui 

apakah telah terjadi pencemaran di perairan 

tersebut melalui bioindikator perairan.Salah 

satu yang menjadi bioindikator suatu 

perairan adalah makrozoobentosdan faktor 

yang menjadikan makrozoobentos sebagai 

bioindikator perairan dilihat berdasarkan 

sebarannya yang luas, jumlah spesies lebih 

banyak dapat memberikan respon terhadap 

lingkungan. 

Hewan bentos yang relatif mudah 

diidentifikasi dan peka terhadap perubahan 

lingkungan perairan adalah jenis jenis yang 

termasuk dalam kelompok makrozoobentos. 

Makrozoobentos merupakan organisme 

akuatik yang hidup di dasarperairan dengan 

pergerakan relatif lambat yang sangat 

dipengaruhi oleh substrat dasar serta kualitas 

perairan. Makrozoobentos berperan penting 

dalam proses mineralisasi dan pendaur-

ulangan bahan organik maupun sebagai 

salah satu sumber makanan bagi organisme 

konsumen yang lebih tinggi.  

Kelimpahan dan keanekaragaman 

makrozoobentos yang ada pada suatu 

perairan dapat dipakai untuk menilai 

kualitas perairan. Perairan yang kualitas baik 

biasanya memiliki keanekaragaman jenis 

yang tinggi dan sebaliknya pada perairan 

yang buruk atau tercemar (Fachrul, 2007). 

Strin (1981) dalam Prihatiningsih (2004) 

menyatakan bahwa ekosistem perairan 

pesisir yang masih alami dicirikan oleh 

keanekaragaman yang tinggi, tidak ada 

dominansi oleh jenis tertentu dan pembagian 

jenis yang merata dalam suatu perairan. 

Sebaliknya pada lingkungan yang sudah 

terganggu komunitasnya cendrung 

memperlihatkan keanekaragaman jenis yang 

rendah, adanya dominansi jenis tertentu dan 

perubahan struktur komunitas dari stabil 

menjadi labil. Setiap komunitas memberikan 

respon terhadap perubahan kualitas habitat 

dengan cara penyesuaian diri pada struktur 

komunitas. Sehingga pengkajian Struktur 



 

Komunitas Makrozoobentos merupakan hal 

yang penting untuk melihat kondisi dan 

kualitas suatu perairan. 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Waktu Dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Januari – April 2017 di Perairan Desa 

Tanjung Lanjut Kelurahan Kampung Bugis, 

Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan 

Riau. Lokasi penelitian dilakukan 

berdasarkan stasiun yang telah ditetapkan 

yaitu 4 stasiun, stasiun 1 terletak di sekitar 

galangan kapal dan pabrik fiber, stasiun 2 

terletak di sekitar rumah makan dan 

pemukiman, Stasiun 3 terletak di sekitar 

bekas penambangan bauksit, dan Stasiun 4 

terletak di sekitaran keramba namun secara 

umum, kondisi aktivitas yang dijadikan 

sebagai stasiun penelitian yakni heterogen 

(berbeda).Untuk lebih jelas dapat dilihat 

dalam peta lokasi pada gambar 2 

 

 

Gambar  2 Peta lokasi penelitian (Sumber : 

Google Earth 2015) 

 

3.2 Alat dan Bahan 

Tabel 1Peralatan yang digunakan dalam penelitian 

No Nama Alat Kegunaan Satuan 

Pengambilan sampel makrozoobentos 

1. Pipaparalon(modifikasi) Untuk mengumpulkan 

bentos 

m3 

2. Roll meter Untuk mengukur jarak 

titik sampling 

m/cm 

3. Ice box Untuk mengumpulkan 

sampel bentos 

- 

4. Kantong plastik Untuk 

menyimpansampel 

bentos di lapangan 

- 

5. Botol sampel Untuk mengambil 

sampel air yang di cek di 

laboraturium 

- 

6. Pinset Untuk memegang 

sampel bentos 

- 

8. Ayakan 1 x 1 mm Untuk mensorting 

sampel bentos 

- 

9. Mikroskop Untuk mengamati 

sampel bentos 

- 

10. Kamera digital Untuk dokumentasi  - 

11. Alat tulis Untuk mencatat data di 

lapangan 

- 

Pengukuran parameter fisika dan kimia perairan 

12. Multitester Untuk mengukur suhu, 

pH, DO 

- 

13. Meteran berskala dengan 

pemberat 

Untuk mengukur 

kedalaman 

M 

14. Current Meter Untuk mengukur 

kecepatan arus 

m/s 

15. Hand Refraktometer Untuk mengukur 

Salinitas 

Ppt 

16. Oven Untuk mengeringkan 

sampel substrat 

- 

17. Kertas whotman no 1 Untuk menyaring 

sampel air dalam 

pengukuran TSS 

Mg/l 

18. 

19. 

Inkubator  

TDS meter 

Untuk menginkubasi 

sampel BOD 

Untuk mengukur TDS 

Mg/l 

Mg/l 

20. Pipa Paralon(modifikasi) Untuk mengambil 

sampel Substrat dan 

Makrozoobentos 

- 

 

Tabel 2 Bahan yang digunakan dalam penelitian 

No Nama Bahan Kegunaan 

1. Formalin 4% Untuk pengawetan sampel bentos 

3. Aquades Untuk kalibrasi alat 

4. Kertas label Untuk penanda contoh pada botol 

5. Tissue Untuk membersihkan alat 

6. Spidol Untuk penandaan sampel 
 

 

 

 



 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan metode 

survey, dengan teknik pengambilan sampel 

Purposive sampling yaitu penentuan lokasi 

berdasarkan tujuan tertentu melihat dari 

aktifitas yang ada sehingga dapat mewakili 

populasi. untuk pengambilan sampel 

makrozoobentos adalah pada 4 stasiun 

pengamatan dimana: 

1. Stasiun I =Terletak di sekitaran aktivitas 

galangan kapal dan pabrikfiber, stasiun 

ini berada pada titik koordinat 

(N00056’50,8” – E104028’39,1”) 

2. Stasiun II = Terletak di sekitaran rumah 

makan dan pemukiman masyarakat, 

stasiun ini berada pada titik koordinat 

(N00056’36,6” – E 104028’21,9”) 

3. Stasiun III =Terletak di sekitaran pasca 

penambangan bauksit, stasiun ini berada 

pada titik koordinat (N 00056’45,1” – 

E104028’41,9”) 

4. Stasiun IV = Terletak disekitaran 

keramba ikan, stasiun ini berada pada 

titik koordinat (N 00056’32,4” – 

E104028’20,6”)  

3.4 Tahap Pengambilan Dan Penanganan 

Sampel Makrozoobentos 

Pengambilan sampel dilakukan pada 

waktu surut terendah untuk mempermudah 

dalam pengambilan sampel dan tidak 

terkendala dengan arus. Sampel 

makrozoobentos diambil dengan 

menggunakan pipa paralon yang telah 

dimodifikasi dengan diameter 1 inchi dan 

panjang 25 cm dengan cara membenamkan 

pipa paralon kedalam substrat perairan. 

Sampel makrozoobentos yang telah didapat 

selanjutnya diayak menggunakan ayakan 

berukuran 1x1mm. Tujuan dari  pengayakan 

yakni untuk mempermudah dalam proses 

pengerjaan dilapangan. Makrozoobentos 

yang ditemukan dibersihkan dan diberi 

formalin 4% kemudian dimasukkan kedalam 

kantong dan diberi label. 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 7 Pipa paralon yang dimodifikasi 

 

3.5 Identifikasi Makrozoobentos 

Jenis organisme di identifikasi dengan 

menggunakan mikroskop, makrozoobentos 

yang telah dibersihkan dan diawetkan 

dipisahkan dengan menggunakan pinset 

kemudian diamati dan diidentifikasi 

berdasarkan ciri ukuran tubuh, warna serta 

struktur tubuh dengan menggunakan buku 

acuan identifikasi merujuk pada Dharma. 

Diameter (D) = 1 

inch 

 

 

25 cm Kayupenarik/ 

penekan paralon 



 

(1998) dan disesuaikan dengan website 

www.marinespesies.org. Identifikasi 

dilakukan di laboratorium Fakultas Ilmu 

Kelautan dan Universitas Maritim Raja Ali 

Haji Tanjungpinang Provinsi Kepulauan 

Riau. 

 

3.6 Pengukuran Parameter Lingkungan 

Perairan 

3.6.1 Suhu, pH, dan DO 

Untuk suhu, pH dan DO menggunakan 

Multitester yang di celupkan kedalam 

perairan yang kemudian dilihat hasil suhu, 

pH dan DO sesuai dengan petunjuk alat 

yang digunakan dan dicatat hasil yang 

ditunjukkan oleh alat tersebut. 

 

3.6.2 Kedalaman 

Kedalaman diukur dengan menggunakan 

meteran berskalayang  diberi pemberat agar 

dapat tenggelam hingga dasar perairan. 

Untuk perbandingan, dapat mengukur 

kedalaman air pada setiap stasiun 

pengamatan, kemudian dirata-ratakan. 

 

3.6.3 Kecapatan Arus 

Pengukuran kecepatan arus permukaan 

menggunakan Current Meter yang 

dihanyutkan dimana jarak antara tempat 

menghanyutkan Current Meter dan tempat 

berhentinya telah ditentukan terlebih dahulu. 

Untuk menghitung waktunya menggunakan 

stopwatch Mengukur kecepatan arus dengan 

menstandarkan jarak yang ditempuh Current 

Meter dalam waktu (detik). 

Kecepatan arus (v) = Jarak tempuh (m) 

Waktu (detik) 

 

3.6.4 Salinitas  

Salinitas diukur dengan menggunakan 

Hand Refraktometer. Dengan cara 

mensterilkan alat menggunakan akuades dan 

setelah kering diteteskan sampel 

menggunakan pipet tetes, kemudian dilihat 

hasilnya dengan cara diarahkan ke sinar 

matahari. Catat hasil yang ditunjukkan oleh 

alat. 

 

3.6.5 TSS 

Pengukuran zat padat tersuspensi (TSS) 

Pengukuran zat padat tersuspensi dilakukan 

dengan metoda gravimetri, prosedur kerja 

sebagai berikut: Kertas saring Whatman 

No.1 dikeringkan dalam oven beberapa 

menit untukmenghilangkan kadar air pada 

kertas tersebut kemudian kertas saring 

ditimbang sebagai berat awal, selanjutnya 

disaring air sampel sebanyak 500 ml. Kertas 

saring berisi partikel yang tersaring di 

keringkan dengan oven pada suhu 1050C 

selama 1 jam, setelah itu didinginkan di 

dalam desikator, kemudian kertas 

saringditimbang. Hal ini dilakukan berulang 

kali sampai didapatkan berat yang 

http://www.marinespesies.org/


 

konstansebagai berat akhir. Kadar TSS 

dinyatakan dalam satuan mg/l, 

denganmenggunakan rumus : 

TSS =
W2 − W1

𝑉
 

Keterangan : 

W1 = Berat kertas filter sebelum 

penyaringan (mg) 

W2 = Berat kertas filter setelah penyaringan 

(mg) 

V = Volume air yang disaring (ℓ) 

 

3.6.6 TDS 

Pengukuran TDS menggunakan TDS 

Meter yang di celupkan kedalam perairan 

dengan mengikuti petunjuk alat yang 

digunakan, kemudian catat hasil yang di 

tunjukkan alat tersebut. 

 

3.6.7 BOD 

Prinsip pengukuran BOD yaitu mengukur 

kandungan Oksigen Terlarut awal (DO1) 

dari sampel segera setelah pengambilan 

contoh, kemudian mengukur kandungan 

oksigen terlarut pada sampel yang telah di 

inkubasi selama 5 hari yang sering disebut 

dengan DO5pada kondisi gelap dan suhu 

tetap (200C). Selisih DO1 dan DO5 (DO1 - 

DO5) merupakan nilai BOD yang 

dinyatakan dalam miligram per liter (mg/L). 

 

 

3.6.8 Substrat 

Pengambilan contoh sedimen dasar 

dilakukan pada tiap stasiun. Pengambilan 

contoh menggunakan pipa paralon. Contoh 

sedimen yang tarangkat oleh pipa paralon 

diletakkan pada kantong plastik dan diikat 

(tanpa penambahan bahan pengawet). 

Pengambilan contoh sedimen ini selanjutnya 

dianalisis di Laboraturium Fakultas Perititik 

2 dan Ilmu Kelautan, Universitas Maritim 

Raja Ali Haji. Analisis besar butir substrat 

dilakukan dengan perhitungan. Untuk 

menghitung % berat substrat pada metode 

ayakan kering dapat digunakan rumus 

sebagai berikut:% Berat =

 
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑎𝑦𝑎𝑘𝑎𝑛

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑎𝑦𝑎𝑘𝑎𝑛
× 100 % 

Setelah dilakukan perhitungan berat 

substrat yang telah dikeringkan, disesuaikan 

dengan tabel klasifikasi besar butiran seperti 

pada Tabel 3 

Tabel 3 Skala Wenwort untuk 

mengklasifikasikan partikel-partikel 

substrat. 

Diameter Butir (mm)  Kelas Ukuran Butir 

>256  Boulders (KerikilBesar)  

2 – 256  Gravel (Kerikil Kecil)  

1 – 2  Very Coarse Sand (pasirsangatkasar)  

0.5 – 1  Coarse sand (PasirKasar)  

0.25 – 0.5  Medium sand (pasirsedang)  

0.125 – 0.25  Fine sand (pasirhalus)  

0.625 – 0.125  Very fine sand (pasirsangathalus)  

0.002 – 0.00625  Silt (debu/lanau)  

0.0005 – 0.002  Clay (lempung)  

< 0.0005  Dissolved material (material terlarut)  

Sumber:Pratama (2013) 



 

Setelah ditimbang dan diketahui 

persentase butiran substrat (kerikil, Pasir, 

Lumpur) dianalisis menggunakan segitiga 

Shepard untuk mengetahui jenis substrat 

yang terdapat pada Stasiun Penelitian. 

Segitiga Shepard untuk analisis butiran 

substrat dapat dilihat pada gambar 7. 

 

Gambar 7 Segitiga Shepard untuk Analisis 

Butiran Substrat  (Pratama, 2013) 

 

3.7 Analisis Data 

3.7.1 Struktur Komunitas 

Makrozoobentos 

3.7.1.1 Kelimpahan Makrozoobentos 

Kelimpahan individu makrozoobentos 

didefinisikan sebagai jumlah individu 

spesies setiap stasiun dalam satuan persegi 

atau kubik. Kelimpahan individu 

makrozoobentos dihitung dengan 

menggunakan rumus Welch (1984) dalam 

Septi Iliana (2012) sebagai berikut : 

𝐾𝑖 (𝑖𝑛𝑑/𝑚2) =
Σ total spesies ke i

Luas pipa paralon
 

 

 

3.7.1.2 Indeks Keanekaragaman (H’) 

Indeks keanekaragaman menggambarkan 

keadaan populasi makrozoobentos secara 

sistematis agar mempermudah dalam 

menganalisis tingkat keanekaragaman 

populasi dalam suatu komunitas dengan 

menggunakan indeks Shannon-Wienner 

(Krebs, 1989) : 

𝐇′ = − ∑ (𝐏𝐢 𝒍𝒏𝐏𝐢)

𝑵

𝒊=𝟏,𝟐,𝟑

 

Dimana : 

H’= indeks keanekaragaman  

Pi = ni / N  

ni = jumlah individu tiap jenis ke-i 

N  = jumlah total individu 

i  = 1,2,3….dan seterusnya. 

 

3.7.1.3 Indeks Keseragaman (E) 

Indeks keseragaman dihitung dengan 

rumus sebagai berikut (Krebs, 1989) 

𝑬 =
𝑯′

𝑯′𝒎𝒂𝒙
 

Dimana : 

E =  indeks keseragaman  

H’ = indeks keanekaragaman shannon 

wiener 

Hmaks =keanekaragaman spesies maksimum 

 

3.7.1.4 Indeks Dominasi (C) 

Indeks dominansi digunakan untuk 

memperoleh informasi mengenai famili 

yang mendominansi dalam suatu komunitas 



 

(Odum, 1993). Indeks dominansi dihitung 

berdasarkan rumus indeks of dominance dari 

Simpson (Krebs, 1989), yaitu 

𝑪 = ∑ (
𝒏𝒊

𝑵
)

𝐒 

𝐢=𝟏,𝟐,𝟑

² 

Dimana : 

C  = indeks dominan  

ni  =jumlah individu ke-i 

N  = jumlah total individu 

S   = jumlah spesies 

i    = 1,2,...23 dan seterusnya 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

2.1 Kondisi Umum Daerah 

Desa Tanjung Lanjut memiliki sungai 

yang merupakan sungai lanjutan dari 

kelurahan Kampung Bugis. Kondisi 

sumberdaya perairan yang terdapat di Desa 

Tanjung Lanjut merupakan ekosistem laut. 

Aktivitas masyarakat di sungai lanjutan ini 

berupa budidaya ikan, menjaring ikan, 

menjaring udang dan mengambil kepiting 

bakau. Beberapa ekosistem yang ada di 

perairan desa Tanjung Lanjut ini antara lain 

ekosistem mangrove dan padang lamun. 

 

 

 

 

2.1.1 Topologi Kelurahan 

Kelurahan Kampung bugis memiliki 

topologi perdagangan, perkebunan, 

peternakan, nelayan, pertambangan/galian, 

kerajinan dan industri kecil yang dapat 

mendukung kehidupan masyarakat yang ada 

di kelurahan Kampung Bugis tersebut. 

Kelurahan Kampung bugis memiliki batas 

wilayah :± 25.000 Ha. Dapat dilihat pada 

tabel 4. 

Tabel 4 Batas Wilayah Kelurahan 

Kampung Bugis 
No Letak Perbatasan 

1 Sebelah Utara Tembeling 

2 Sebelah Selatan Kel. Tpi Kota 

3 Sebelah Barat Kel. Senggarang 

4 Sebelah Timur Kel. Air Raja 

Sumber :Monografi Kelurahan Kampung Bugis, 

2015 

 

2.1.2 Jumlah Penduduk 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 

Kelurahan Kampung Bugis menunjukkan 

bahwa penduduk Kelurahan Kampung Bugis 

tahun 2015 adalah sebanyak 9743 Jiwa dari 

2568 KK. Penduduk berjenis kelamin Laki-

laki sebanyak 5224 jiwa dan penduduk 

bejenis kelamin perempuan sebanyak 4519 

jiwa. Seperti yang terdapat pada tabel 5. 

Tabel 5 Jumlah Penduduk Kelurahan 

Kampung Bugis 

No Laki-

laki 

Perempuan Jumlah KK 

1 5224 

Jiwa 

4519 Jiwa 9743 

Jiwa 

2568 

Sumber :Monografi Kelurahan Kampung Bugis, 

2015 



 

2.1.3 Tingkat Pendidikan 

Berdasarkan data tingkat pendidikan 

yang didapatkan di Kelurahan Kampung 

Bugis dari yang belum sekolah berjumlah 

2505 orang, sekolah dasar 4806 orang, SMP 

1213 orang, SMA 1093 orang, Akademi/D1-

D3 46 orang, sarjana 78 orang dan strata II 2 

orang. Dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6 Data Tingkat Pendidikan 

kelurahan Kemapung Bugis 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 Tidak /belum sekolah 2.505orang 

2 Sekolah 

Dasar/sederajat 

4.806orang 

3 SMP 1.213orang 

4 SMA/SMU 1.093orang 

5 Akademi/D1-D3 46orang 

6 Sarjana 78 orang 

7 Strata II 2 orang 

 

Sumber :Monografi Kelurahan Kampung Bugis, 

2015 

 

2.1.4 Mata Pencaharian 

Mata pencaharian di Kelurahan Kampung 

Bugis terdiri dari PNS, TNI/Polri, Karyawan 

Swasta, karyawan honorer, wiraswasta, 

petani, pertukangan, guru, pensiunan, 

nelayan, pelaut, bidan, IRT, buruh dan 

pekerjaan lainnya. Dapat dilihat pada tabel 

7. 

Tabel 7 Mata Pencaharian Kelurahan 

Kampung Bugis 

No Mata Pencaharian Jumlah 

1 Pegawai Negeri Sipil 63 orang 

2 TNI/Polri 13 orang 

3 Karyawan Swasta             1.328orang 

4 Karyawan Honorer 47 orang 

5 Wiraswasta               119 orang 

6 Petani 65 orang 

7 Pertukangan   8 orang 

8 Guru 28 orang 

9 Pensiunan  16orang 

10 Nelayan               473 orang 
11 Pelaut                111orang 

12 Bidan    6 orang 

13 Mengurus Rumah 

Tangga 

            2.211orang 

14 Buruh/pekerjaan 

lainnya 

           3.642 orang 

15 Belum/Tidak 

Bekerja/Pelajar                   

           1.614 orang 

Sumber :Monografi Kelurahan Kampung Bugis, 

2015 

 

2.2 Parameter Lingkungan Perairan 

2.2.1 Parameter Fisika Perairan 

Kondisi parameter fisika dan kimia 

perairan desa Tanjung Lanjut dapat dilihat 

pada pengukuran kondisi parameter yang 

diukur, adapun parameter fisika dan kimia 

yang diukur adalah suhu, kedalaman, 

kecepatan arus, TSS dan TDS. 

 

4.2.1.1 Suhu 

Suhu merupakan faktor fisika yang 

penting di semua sektor kehidupan di 

dunia.Kenaikan suhu menyebabkan 

terjadinya peningkatan konsumsi oksigen, 

namun di lain pihak mengakibatkan 

turunnya kelarutan oksigen dalam air 

(Effendi, 2003). 

Hasil pengukuran suhu desa tanjung 

lanjut pada keempat stasiun penelitian 

berkisar antara 29-30, dengan rata-rata suhu 



 

yakni berkisar 29,5. Hasil pengukuran suhu 

dapat dilihat pada Tabel 8 

Tabel 8 Hasil rata-rata pengukuran suhu 

desa tanjung lanjut 

Parameter 

Perairan 
Stasiun 

Hasil Pengukuran Rata- 

Titik 1 Titik 2 rata 

Suhu (oC) 

I 30 29 29.5 

II 29 29 29 

III 29 30 29.5 

IV 30 30 30 

Sumber :Dataprimer 

 

Suhu yang diambil pada siang hari tinggi 

dikarenakan intensitas matahari yang 

mencapai puncaknya.Secara umum kisaran 

suhu yang diperoleh selama penelitian 

merupakan kisaran yang masih dapat 

mendukung kehidupan makrozoobentos. Hal 

ini disebabkan karena suhu yang diperoleh 

berada di bawah batas toleransi tertinggi 

untuk keseimbangan struktur populasi 

hewan bentos yaitu mendekati 32oC 

(Adriman, 1995 dalam Prihatiningsih, 

2004). 

 

4.2.1.2 Kedalaman  

Nilai parameter kedalaman perairan 

secara lengkapdisajikan seperti pada  tabel 

9. 

 

 

 

 

Tabel 9 Hasil Pengukuran Kedalaman 

desa Tanjung Lanjut 

Parameter 
Perairan 

Stasiun 
Hasil Pengukuran Rata- 

Titik 1 Titik 2 Rata 

Kedalaman 
Air (m) 

I 2 2 2 

II 1,5 1,5 1,5 

III 1,5 1,5 1,5 

IV 1,5 1,5 1,5 

Sumber :Data primer 

  

Hasil pengukuran menyebutkan bahwa 

nilai kedalaman perairan tanjung lanjut 

berkisar antara 1,5 hingga 2 meter. Jika 

dilihat dari nilai kedalaman perairan 

tergolong perairan dangkal. Perairan yang 

dangkal umumnya sangat mendukung 

kehidupan makrozoobentos pada kondisi 

tertentu dengan pengaruh arus yang tidak 

terlalu tinggi. 

 

4.2.1.3 Kecepatan Arus 

Kecepatan arus perairan desa Tanjung 

Lanjut pada keempat stasiun berkisar antara 

0,4- m/detik, dengan nilai rata-rata 

kecepatan arus. Kecepatan arus dapat 

mempengaruhi kelimpahan dan 

keanekaragaman makrozoobentos karena 

pengendapan sedimen atau komposisi 

substrat dasar yang menjadi salah satu suplai 

makanan untuk makrozoobentos tergantung 

pada kecepatan arus. Selain itu, kecepatan 

arus juga mempengaruhi bentuk adaptasi 

dari makrozoobentos terhadap perubahan 

kondisi lingkungan. 



 

Tabel 10 Hasil Pengukuran Kecepatan 

Arus desa Tanjung Lanjut 

Parameter Perairan Stasiun 
Hasil Pengukuran Rata- 

Titik 1 Titik 2 
Rata 

Kecepatan Arus (m/s) 

I 0,3 0,3 0,3 

II 0,5 0,5 0,5 

III 0,5 0,5 0,5 

IV 0,5 0,5 0,5 

Sumber :Dataprimer 

 

Kecepatan arus pada Stasiun I relatif 

lebih rendah dari stasiun lainnya. Hal ini 

karena daerah Stasiun I berada di tempat 

galangan kapal dan lebih jauh dari muara 

sungai, sehingga arus relatif rendah karena 

laju arus tertahan oleh aktivitas lainnya. 

Kecepatan arus yang cepat akan 

menghanyutkan partikel terlarut sedangkan 

arus yang lebih lambat akan menyebabkan 

pertikel yang tidak terhanyut menjadi 

terendap dan membentuk elemen dasar 

perairan. 

 

4.2.1.4 TSS 

Nilai parameter total padatan tersuspensi 

perairan secara lengkap disajikan seperti 

pada  tabel 11. 

Tabel 11 Hasil Pengukuran TSS desa 

Tanjung Lanjut 

Parameter 

Perairan 

Stasi

un 

Hasil Pengukuran Rata- 

Titik 1 Titik 2 rata 

TSS (mg/L) 

I 7,4 7,4 7.4 

II 7,7 7,7 7.7 

III 7,9 7,9 7.9 

IV 8,9 8,7 8.8 

Sumber :Dataprimer 

  

Berdasarkan nilai total padatan 

tersuspensi berkisar antara 7,4 -  8,9 mg/L 

dengan rata-rata yakni 7,9 mg/L. Mengacu 

pada baku mutu Kepmen LH no. 51 Tahun 

2004 menunjukkan bahwa nilai total padatan 

tersuspensi yang dianjurkan untuk 

kebutuhan biota laut yakni sebesar <80 

mg/L. Dengan demikian nilai total padatan 

tersuspensi  masih baik dan mendukung 

kehidupan makrozoobentos di perairan 

Tanjung Lanjut. 

 

4.2.1.5 TDS 

Nilai parameter  total padatan terlarut  

perairan secara lengkap disajikan seperti 

pada  tabel 12. 

Tabel 12 Hasil Pengukuran TDS desa 

Tanjung Lanjut 

Parameter 

Perairan 

Stasi

un 

Hasil Pengukuran Rata- 

Titik 1 Titik 2 rata 

TDS (mg/L) 

I 17,4 17,2 17.3 

II 16,8 16,7 16.75 

III 16,8 16,8 16.8 

IV 16,5 16,4 16.45 

Sumber :Dataprimer 

 

Hasil pengukuran nilai total padatan 

terlarut menunjukkan kisaran total padatan 

terlarutpada nilai 16,4 – 17,4 mg/L dengan 

rata-rata 16,8 mg/L. Mengacu pada nilai 

Kepmen LH No. 51 Tahun 2004 

menunjukkan bahwa nilai total padatan 

terlarut yang baik bagi kehidupan biota 



 

perairan yakni <20mg/l. Dengan demikian, 

nilai total padatan terlarutmasih baik dan 

layak bagi kehidupan biota perairan salah 

satunya makrozoobentos. 

 

2.2.2 Parameter Kimia Perairan 

Kondisi parameter kimia perairan desa 

Tanjung Lanjut dapat dilihat pada 

pengukuran kondisi parameter yang diukur, 

adapun parameter kimia yang diukur adalah 

derajat keasaman (pH), oksigen terlarut 

(DO), BOD dan salinitas. 

 

2.2.2.1 Derajat Keasaman (pH) 

Derajat keasaman (pH) merupakan suatu 

ekpresi dari konsentrasi ion hidrogen (H+) di 

dalam air. Besarannya dinyatakan dalam 

minus logaritma dari konsentrasi ion H.Hasil 

pengukuran Derajat Keasaman (pH) pada 

keempat stasiun penelitian menunjukkan 

tidak adanya perbedaan nilai pH pada 

masing-masing stasiun yakni sebesar 7 yang 

berarti perairan bersifat asam dan alami. 

Menurut Ghufran et. al(2007). Pada kondisi 

perairan yang alami, pH berkisar antara4,0- 

9,0.Nilai pH dari hasil pengukuran tidak 

memiliki perbedaan yaitu sebesar 7, hal ini 

diduga karena ketelitian alat yang rendah. 

 

 

 

Tabel 13 Hasil Pengukuran Derajat 

Keasaman (pH) 

Parameter 

Perairan 

Stasi

un 

Hasil 

Pengukuran 

Rata- 

Titik 1 Titik 2 Rata 

Derajat 

Keasaman 

(pH) 

I 7.66 7.6 7.63 

II 7.4 7.41 7.405 

III 7.21 7.2 7.205 

IV 7.2 7.2 7.2 

Sumber :Dataprimer 

 

Secara keseluruhan, nilai pH yang 

didapatkan pada keempat stasiun tergolong 

normal dan masih mendukung kehidupan 

dan perkembangan makrozoobentos. Hynes 

(1978) dalam Wijayanti (2007) menyatakan 

bahwa pH < 5 dan > 9 akan menciptakan 

kondisi yang tidak menguntungkan bagi 

kehidupan makrozoobentos.  

 

2.2.2.2 Oksigen Terlarut (DO) 

Oksigen terlarut dibutuhkan oleh semua 

jasad hidup untuk pernapasan, proses 

metabolisme atau pertukaran zat yang 

kemudian menghasilkan energi untuk 

pertumbuhan dan pembiakan. Oksigen 

terlarut di perairan bersumber dari hasil 

fotosintesis.Hasil pengukuran oksigen 

terlarut (DO) pada keempat stasiun 

penelitian menunjukkan kisaran nilai antara 

8,2 – 9,2 mg/l. Dengan rata-rata Oksigen 

terlarut (DO) yakni berkisar 8,6 – 8,7 mg/l. 

 



 

Tabel 14 Hasil Pengukuran Oksigen 

Terlarut (DO) 

Parameter 

Perairan 

Stasi

un 

Hasil Pengukuran Rata- 

Titik 1 Titik 2 Rata 

Oksigen 

terlarut 

(mg/L) 

I 8.7 8.6 8.65 

II 8.2 8.4 8.3 

III 8.9 8.5 8.7 

IV 9.2 8.9 9.05 

Sumber :Dataprimer 

 

Kandungan oksigen terlarut di perairan 

desa Tanjung Lanjut masih tergolong baik 

karena kandungan oksigen terlarut >5 mg/l 

yang mendukung kehidupan 

makrozoobentos secara normal di perairan 

(kepmen LH no 51 tahun 2004) 

 

4.2.2.3BOD 

Nilai parameter biocemical oxygen 

demand (BOD) perairan secara lengkap 

disajikan seperti pada  tabel 15 

Tabel 15 Hasil Pengukuran BOD desa 

Tanjung Lanjut 

Parameter 

Perairan 

Stasi

un 

Hasil Pengukuran Rata- 

Titik 1 Titik 2 Rata 

BOD 

(mg/L) 

I 1.1 1.2 1.15 

II 1.4 1.5 1.45 

III 1.7 1.5 1.6 

IV 1.5 1.4 1.45 

Sumber :Dataprimer 

 

Nilai biocemical oxygen demand (BOD) 

jika dilihat dari perairan Tanjung Lanjut. 

Mengacu  pada nilai Kepmen LH No. 51 

Tahun 2004 yang mengharuskan nilai 

biocemical oxygen demand dibawah 20 

mg/l. Dengan demikian nilai biocemical 

oxygen demand masih baik bagi kehidupan 

makrozoobentos. Nilai biocemical oxygen 

demand yang tinggi akan berpengaruh pada 

tingkat pencemaran perairan sehingga nilai 

biocemical oxygen demand yang tinggi akan 

mengambarkan kondisi pencemaran yang 

tinggi pula. 

 

4.2.2.4 Salinitas 

Salinitas adalah kosentrasi total ion yang 

terdapat di perairan.Nilai salinitas yang 

diperoleh selama penelitian pada keempat 

stasiun relatif sama dan tidak menunjukkan 

adanya perbedaan yang signifikan dengan 

rata-rata29‰. 

Tabel 16 Hasil Pengukuran Salinitas desa 

Tanjung Lanjut 

Parameter 

Perairan 

Stasiu

n 

Hasil Pengukuran Rata- 

Titik 1 Titik 2 rata 

BOD (mg/L) 

I 30 30 30 

II 29 29 29 

III 29 29 29 

IV 28 28 28 

Sumber :Dataprimer 

 

Menurut Kepmen LH no 51 tahun 2004, 

kisaran salinitas yang masih mampu 

mendukung kehidupan organisme perairan, 

khususnya fauna makrozoobentos adalah34 

‰.Hal ini menunjukkan bahwa secara 

umum kisaran salinitas perairan desa 



 

Tanjung Lanjut  masih dalam kisaran nilai 

toleransi hewan makrozoobentos. 

 

4.3 Substrat Dasar Perairan 

Kondisi substrat dasar perairan Tanjung 

Lanjut secara lengkap disajikan seperti pada  

tabel 17. 

Tabel 17 Hasil Pengukuran Substrat desa 

Tanjung Lanjut 

Parameter 

Perairan 

Stasi

un 

Hasil Pengukuran 

Titik 1 Titik 2 

BOD 

(mg/L) 

I 
Pasir 

berlumpur 

Pasir 

berlumpur 

II 
Pasir 

berlumpur  

Pasir 

berlumpur 

III Pasir Pasir 

IV 
Pasir 

berlumpur 
Pasir 

berlumpur 
Sumber :Dataprimer 

 

Karakteristik substrat pada perairan 

Tanjung Lanjut diketahui bertipe pasir 

hingga pasir berlumpur. Kondisi substrat 

lebih dominan pada jenis substrat pasir 

berlumpur. Kondisi substrat yang bertipe 

pasir berlumpur sangat mendukung 

kehidupan makrozoobentos, karena umunya 

subtrat yang halus memiliki kandungan 

bahan organik yang melimpah sehingga 

mendukung kehidupan makrozoobentos.  

 

4.4 Identifikasi Makrozoobentos 

Jenis Makrozoobentos di perairan Desa 

Tanjung Lanjut disajikan dalam tabel 

berikut: 

Tabel 18 Jenis Makrozoobentos pada 

Stasiun I 
Jenis 

Makrozoobentos 

Titik 1 

Sungai 

Titik 2 

Sungai 

Rata-

rata 

circe scripta 5 3 8 

curbula 

margariticola 0 2 2 

nerita histrio 11 17 28 

strombus urceus 0 2 2 

telina lenguafelis 3 1 4 

terebralia sulcata 20 23 43 

vesticardium 

flavum 2 0 2 

 

Jenis Makrozoobentos yang dijumpai di 

Stasiun I yang paling banyak adalah jenis 

terebralia sulcata, sedangkan yang paling 

sedikit curbula margariticola, strombus 

urceus, danvesticardium flavum. Diketahui 

bahwa pada stasiun I dijumpai 7 jenis 

makrozoobentos mencirikan bahwa 

jumlahnya lebih banyak dibandingkan 

dengan stasiun lainnya. Hal ini jika 

dikaitkan dengan kondisi lingkungan 

parameter perairan bahwa pada stsiun I arus 

perairannya tergolong lemah dan paling 

lambat dibandingkan dengan stasiun 

lainnya. Kondisi ini memungkinkan jenis 

makrozoobentos dapat bergerak dengan 

leluasa tanpa adanya gangguan arus yang 

terlalu deras.  

Kemudian dari nilai TSS pada stasiun I 

juga terendah dibandingkan dengan stasiun 

lainnya sehingga partikel yang mengendap 



 

kedasar perairan dan tersuspensi lebih kecil. 

Kondisi ini akan sangat mendukung 

kehidupan makrozoobentos, karena perairan 

akan lebih jernih dan akan mendukung 

kehidupan makrozoobentos akan lebih 

mengenali jenis makanannya sehingga akan 

mendukung perkembangan makrozoobentos. 

Nilai BOD pada stasiun I termasuk 

terendah dibandingkan dengan stasiun lain 

sehingga kebutuhan oksigen pada stasiun I 

lebih kecil dibandingkan dengan stasiun 

lainnya. Ini mencirikan bahwa pada stasiun I 

pertumbuhan bakteri yang mengakumulasi 

pencemaran dengan menggunakan oksigen, 

lebih kecil sehingga kandungan oksigen 

terlarut lebih tinggi pada stasiun I dan akan 

dimanfaatkan oleh makrozoobentos untuk 

respirasi. Kondisi substrat juga turut 

mendukung kehidupan organisme 

makrozoobentos karena bertipe pasir 

berlumpur, dibandingkan dengan substrat 

pasir, jenis substrat pasir campuran lumpur 

mengandung lebih banyak bahan 

organiknya. 

Untuk kelimpahan makrozoobentos pada 

stasiun II disajikan seperti pada tabel 19. 

 

 

 

 

Tabel 19 Jenis Makrozoobentos pada 

Stasiun II 

Jenis 

Makrozoobentos 

Titik 1 

Sungai  

Titik 2 

Sungai 

Rata-

rata 

morula 

margariticola 15 13 28 

nerita histrio 9 6 15 

strombus urceus 3 5 8 

terebralia sulcata 9 7 16 

 

Jenis Makrozoobentos yang dijumpai di 

Stasiun II yang paling banyak adalah jenis 

morula margariticola, sedangkan yang 

paling sedikit strombus urceus.Pada stasiun 

II terdapat 4 jenis rendah dibandingkan 

dengan stasiun I, dibandingkan dengan hasil 

pengukuran oksigen terlarut lebih rendah 

dibandingkan dengan stasiun lainnya. 

Kandungan oksigen terlarut yang rendah 

menyebabkan makrozoobentos akan 

bersaing untuk proses respirasi sehingga 

akan dapat mempengaruhi kehidupannya. 

Untuk kelimpahan makrozoobentos pada 

stasiun III disajikan seperti pada tabel 20. 

Tabel 20 Jenis Makrozoobentos pada 

Stasiun III 

Jenis 

Makrozoobentos 

Titik 1 

Sungai 

Titik 2 

Sungai 

Rata-

rata 

morula 

margariticola 7 5 12 

terebralia 

sulcata 5 3 8 

lumbricus Sp 2 3 5 



 

Jenis Makrozoobentos yang dijumpai di 

Stasiun III yang paling banyak adalah jenis 

morula margariticola, sedangkan yang 

paling sedikit  lumbricus Sp. Pada stasiun III 

jenis makrozoobentos yang dijumpai hanya 

sebanyak 3 jenis paling sedikit dengan 

stasiun lainnya. Hal ini dapat terjadi karena 

berdasarkan hasil pengukuran kualitas 

perairan yakni BOD pada stasiun III ini 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

stasiun lainnya mecirikan adanya 

peningkatan aktifitas biologi oleh bakteri 

yang memanfaatkan oksigen, sehingga nilai 

BOD pada stasiun III ini tinggi. Dengan 

demikian, akan menurunkan nilai oksigen 

terlarut dalam air yang berdampak pada 

penurunan komposisi jenis makrozoobentos 

pada stasiun III ini. 

Untuk kelimpahan makrozoobentos pada 

stasiun IVdisajikan seperti pada tabel 21. 

Tabel 21 Jenis Makrozoobentos pada 

Stasiun IV 

Jenis 

Makrozoobentos 

Titik 1 

Sungai 

Titik 2 

Sungai 

Rata-

rata 

Barbatia 

amygdalumstum 1 0 1 

morula 

margariticola 4 9 13 

terebralia sulcata 19 15 34 

lumbricus Sp 2 0 2 

 

Jenis Makrozoobentos yang dijumpai di 

Stasiun IV yang paling banyak adalah jenis 

terebralia sulcata, sedangkan yang paling 

sedikit Barbatia amygdalumstum.Jenis yakni 

dijumpai yakni sebanyak 4 jenis, lebih 

sedikit dibandingkan dengan jenis yang 

dijumpai pada stasiun I. Pada stasiun IV 

kondisi suhu perairannya lebih tinggi 

dibandingkan dengan stasiun lainnya yang 

menyebabkan adanya gangguan terhadap 

organisme makrozoobentos di perairan 

Tanjung  Lanjut, suhu yang tinggi akan 

mempengaruhi metabolisme tubuh 

makrozoobentos seperti keinginan makan 

dan repsoduksi.  

Selanjutnya, nilai TSS di stasiun IV juga 

lebih tinggi dari stasiun lainnya sehingga 

nilai endapan partikel-partikel yang masuk 

ke perairan lebih tinggi. Dampaknya akan 

menutupi permukaan substrat dan akan 

menutupi kandungan nutrien dan bahan 

matitik 2 yang tersedia pada permukaan 

sedimen. Dengan demikian, jenis yang 

dijumpai juga terbatas. Partikel sedimen 

akan menutupi dasar perairan sehingga 

mengakibatkan tertutupnya permukaan dasar 

perairan. Dengan demikian, akan 

mempengaruhi kehidupan makrozoobentos 

terutama dalam menganali makanan. Pada 

perairan yang lebih jernih, makrozoobentos 

akan cenderung mengenali makanannya 



 

sehingga proses perkembangbiakan akan 

lebih baik dibandingkan  perairan dengan 

yingkat kekeruhan yang tinggi. 

 

4.5 Struktur Komunitas 

Makrozoobentos 

4.5.1 Kelimpahan 

Kelimpahan Makrozoobentos di perairan 

Tanjung Lanjut secara lengkap disajikan 

seperti pada  tabel 22. 

Tabel 22 Hasil Kelimpahan 

Makrozoobentos di Stasiun I 

Jenis Makrozoobentos Kelimpahan (ind/m2) 

circe scripta 80.2 

curbula margariticola 20.1 

nerita histrio 280.9 

strombus urceus 20.1 

telina lenguafelis 40.1 

terebralia sulcata 431.3 

vesticardium flavum 20.1 

 

Kelimpahan Makrozoobentos di Stasiun I 

yang tertinggi adalah  jenis terebralia 

sulcata dengan kelimpahan 431.3ind/m2, 

sedangkan yang terendah jenis curbula 

margariticoladengan kelimpahan 20.1 

ind/m2, strombus urceus dengan kelimpahan 

20.1ind/m2, dan vesticardium flavum dengan 

kelimpahan 20.1 ind/m2. Kelimpahan 

tertinggi terjadi pada stasiun I dibandingkan 

dengan stasiun lainnya,  berhubungan 

dengan kondisi perairan yakni arus yang 

lemah, TSS terendah, serta kandungan BOD 

perairan yang paling rendah dibandingkan 

dengan stasiun lainnya. Kondisi arus yang 

lemah akan mendukung makrozoobentos 

karena tidak mendapatkan gangguan yang 

cukup terhadp kondisi arus. 

Nilai TSS yang rendah menggambarkan 

bahan organik yang mengalami 

pengendapan lebih kecil sehingga tidak 

banyak memberikan pengaruhnya yang 

besar terhadap jenis  makrozoobentos yang 

ada di perairan tersebut. Serta BOD yang 

rendah menggambarkan kondisi pencemaran 

perairan yang juga tergolong rendah 

dibandingkan pada stasiun lainya. 

Kelimpahan Makrozoobentos pada stasiun II 

di perairan Tanjung Lanjut secara lengkap 

disajikan seperti tabel 23. 

Tabel 23 Hasil Kelimpahan 

Makrozoobentos di Stasiun II 

Jenis Makrozoobentos Kelimpahan (ind/m2) 

morula margariticola 280.9 

nerita histrio 150.5 

strombus urceus 80.2 

terebralia sulcata 160.5 

 

Kelimpahan Makrozoobentos di Stasiun 

II yang tertinggi adalah  jenis morula 

margariticola dengan Kelimpahan 280.9 

ind/m2, sedangkan terendah adalah jenis 

strombus urceus dengan Kelimpahan 80.2 

ind/m2. Pada stasiun II terlihat bahwa 



 

kandungan oksigen terlarut lebih rendah 

dibandingkan dengan stasiun lainnya 

menyebabkan kurangnya oksigen di perairan 

yang digunakan oleh makrozoobentos untuk 

ber-respirasi, sehingga jika kandungan 

oksigennya terbatas akan mengakibatkan 

turunya kelimpahan organisme 

makrozoobentos. 

Kelimpahan Makrozoobentos pada 

stasiun II di perairan Tanjung Lanjut secara 

lengkap disajikan seperti pada  tabel 24. 

Tabel 24 Hasil Kelimpahan 

Makrozoobentos di Stasiun III 

Jenis Makrozoobentos Kelimpahan (ind/m2) 

morula margariticola 120.4 

terebralia sulcata 80.2 

lumbricus Sp 50.2 

 

Kelimpahan Makrozoobentos di Stasiun 

III yang tertinggi adalah  jenis morula 

margariticola dengam Kelimpahan 120.4 

ind/m2, sedangkan terendah adalah jenis 

lumbricus Sp dengan Kelimpahan 50.2 

ind/m2.hasil pengukuran kualitas perairan 

yakni BOD pada stasiun III ini yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan stasiun lainnya 

mecirikan adanya peningkatan aktifitas 

biologi oleh bakteri yang memanfaatkan 

oksigen, sehingga nilai BOD pada stasiun III 

ini tinggi. Dengan demikian, akan 

menurunkan nilai oksigen terlarut dalam air 

yang berdampak pada penurunan komposisi 

jenis makrozoobentos pada stasiun III ini. 

Kelimpahan Makrozoobentos pada 

stasiun II di perairan Tanjung Lanjut secara 

lengkap disajikan seperti pada  tabel 25. 

Tabel 25 Hasil Kelimpahan 

Makrozoobentos di Stasiun IV 

Jenis Makrozoobentos Kelimpahan (ind/m2) 

Barbatia 

amygdalumstum 10.0 

morula margariticola 130.4 

terebralia sulcata 341.0 

lumbricus Sp 20.1 

 

Kelimpahan Makrozoobentos di Stasiun 

IV yang tertinggi adalah  jenis terebralia 

sulcata dengan Kelimpahan 341.0 ind/m2, 

sedangkan terendah adalah jenis lumbricus 

Sp dengan Kelimpahan 20.1 ind/m2.Suhu di 

perairan pada stasiun IV lebih tinggi 

dibandingkan dengan stasiun lainnya yang 

menyebabkan adanya gangguan terhadap 

organisme makrozoobentos di perairan 

Tanjung  Lanjut, suhu yang tinggi akan 

mempengaruhi metabolisme tubuh 

makrozoobentos seperti keinginan makan 

dan repsoduksi. Selanjutnya, nilai TSS di 

stasiun IV juga lebih tinggi dibandingkan 

dengan stasiun lainnya sehingga nilai 

endapan partikel-partikel yang masuk ke 

perairan lebih tinggi. Dampaknya akan 

menutupi permukaan substrat dan akan 



 

menutupi kandungan nutrien dan bahan 

matitik 2 yang tersedia pada permukaan 

sedimen. 

Partikel yang mengalami pengendapan 

lebih tinggi pada stasiun IV disebabkan oleh 

adanya aktivitas budidaya ikan dan keramba 

yang menggunakan pellet sebagai makanan 

ikannya. Sampah atau endapan pellet yang 

tidak terkonsumsi oleh ikan akan 

mengendap ke dasar perairan. Kondisi ini 

akan menyebabkan tingkat partikel endapan 

sedimennya juga akan meningkat. 

 

4.5.2 Indeks Keanekaragaman (H’) 

Indeks Keanekaragaman 

Makrozoobentos di perairan Tanjung Lanjut 

secara lengkap disajikan dalam tabel 26. 

Tabel 26 Indeks Keanekaragaman 

Makrozoobentos  

Indeks 
Nilai Indeks  

ST1 ST2 ST3 ST4 

Kenakaragaman 1.33 1.30 1.04 0.74 

 

Nilai indeks keanekaragaman tertinggi 

terjadi pada stasiun I dengan kisaran 1.33 

dengan rata-rata seluruh stasiun 1.10 dengan 

kondisi kisaran keanekaragaman tinggi. 

Tingginya nilai keanekaragaman pada 

stasiun I disebabkan oleh kelayakan 

beberapa kualitas air (oksigen terlarut, 

derajat keasaman, suhu, nilai TSS dan BOD 

yang lebih rendah). 

Nilai TSS pada stasiun I juga terendah 

dibandingkan dengan stasiun lainnya 

sehingga partikel yang mengendap kedasar 

perairan dan tersuspensi lebih kecil. Kondisi 

ini akan sangat mendukung kehidupan 

makrozoobentos, karena perairan akan lebih 

jernih dan akan mendukung kehidupan 

makrozoobentos akan lebih mengenali 

jenisnya sehingga akan mendukung 

perkembangan makrozoobentos. 

 

4.5.3 Indeks Keseragaman (E) 

Indeks Keseragaman Makrozoobentos di 

perairan Tanjung Lanjut secara lengkap 

disajikan dalam tabel 27. 

Tabel 27 Indeks Keseragaman 

Makrozoobentos 

Indeks 
Nilai Indeks  

ST1 ST2 ST3 ST4 

Keseragaman 0.74 0.72 0.58 0.41 

   

Nilai indeks Keseragaman tertinggi 

terjadi pada stasiun I dengan kisaran 0.74 

dengan kondisi kisaran Keseragaman tinggi. 

Sedangkannilai keseragaman terendah pasa 

stasiun III. Artinya pada stasiun III jenis 

makrozoobentos jumlahnya masing-masing 

individunya tidak merata (kecenderungan 

terjadinya dominan suatu jenis).  

Rendahnya nilai keseragaman pada 

stasiun III merupakan pengaruh dari adanya 

aktivitas lahan pasca penambangan bauksit 



 

yang merubah komposisi tanah/sedimen. 

Dengan demikian, kondisi bahan organik 

akan cenderung menurun karena substrat 

lumpur tertutupi oleh partikel bauksit. 

Kondisi ini memungkinkan jenis 

makrozoobentos sulit untuk mencari 

makanan dan meliang (membuat lubang 

pada substrat) sehingga hanya ada beberapa 

jenis yang mampu untuk bertahan hidup. 

Sedangkan pada stasiun I nilai BOD 

termasuk terendah dibandingkan dengan 

stasiun lain sehingga kebutuhan oksigen 

pada stasiun I lebih kecil dibandingkan 

dengan stasiun lainnya. Ini mencirikan 

bahwa pada stasiun I pertumbuhan bakteri 

yang mengakumulasi pencemaran dengan 

menggunakan oksigen, lebih kecil sehingga 

kandungan oksigen terlarut lebih tinggi pada 

stasiun I dan akan dimanfaatkan oleh 

makrozoobentos untuk respirasi. Kondisi 

substrat juga turut mendukung kehidupan 

organisme makrozoobentos karena bertipe 

pasir berlumpur, dibandingkan dengan 

substrat pasir, jenis substrat pasir campuran 

lumpur mengandung lebih banyak bahan 

organiknya. 

 

4.5.4 Indeks Dominansi (C) 

Indeks Dominansi Makrozoobentos di 

perairan Tanjung Lanjut secara lengkap 

disajikan seperti pada  tabel 28. 

Tabel 28 Indeks Dominansi 

Makrozoobentos 

Indeks 
Nilai Indeks  

ST1 ST2 ST3 ST4 

Dominansi 0.34 0.30 0.37 0.53 

 

Nilai indeks dominansi tertinggi terjadi 

pada stasiun IV dengan kisaran 0.53 dengan 

rata-rata seluruh stasiun 0.39 dengan kondisi 

kisaran dominansi yang mencirikan terjadi 

dominansi jenis tertentu yakni Terebralia 

Sulcata.Dominansi jenis tertentu pada 

stasiun IV dipengaruhi oleh kondisi perairan 

yang kurang sesuai. Diketahui bahwa suhu 

di perairan pada stasiun IV lebih tinggi 

dibandingkan dengan stasiun lainnya yang 

menyebabkan adanya gangguan terhadap 

organisme makrozoobentos di perairan 

Tanjung  Lanjut, suhu yang tinggi akan 

mempengaruhi metabolisme tubuh 

makrozoobentos seperti keinginan makan 

dan reproduksi. Dengan demikian, hanya 

ada sebagian jenis makrozoobentos yang 

mampu utnuk bertahan hidup. 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil 

penelitian yakni: 



 

1. Jenis makrozoobentos terdiri atas 

Filum Moluska dan Anelida, Kelas 

Gastropoda, Bivalvia dan Clitellata. 

Kelimpahan tertinggi terdapat pada 

stasiun I dengan dominan pada 

jenisTerebralia Sulcata.  

2. Parameter lingkungan fisika dan kimia 

perairan di desa Tanjung Lanjut 

meliputi suhu, kedalaman, kecepatan 

arus, TSS, TDS, derajat keasaman 

(pH), oksigen terlarut (DO), BOD 

serta salinitas masih dikategorikan 

baik bagi kehidupan Makrozoobentos. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

maka saran yang diberikan yakni sebagai 

berikut : 

1) Perlu dilakukan penelitian lanjutan 

mengenai struktur komunitas 

makrozoobentos dengan keterkaitan 

bahan organik pada substrat dasar 

sebagai habitat makrozoobentos. 

2) Perlu adanya penelitian yang kontinu 

dan dalam jangka waktu yang lebih 

lama untuk melihat perubahan 

temporal dari masukkan bahan-

bahanorganik ke dalam perairan dan 

sedimen akibat aktivitas pemukiman 

yang berada di perairan desa tanjung 

lanjut serta pengaruh langsungnya 

terhadap makrozoobentos. 
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