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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ekosistem Danau     

Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terdiri atas komponen 

biotik dan abiotik yang saling berintegrasi sehingga membentuk satu kesatuan. Di 

dalam ekosistem perairan danau terdapat faktor-faktor abiotik dan biotik 

(produser, konsumer, dan dekomposer) yang membentuk suatu hubungan timbal 

balik yang saling mempengaruhi.  

 Secara fisik, danau merupakan suatu tempat yang luas dan mempunyai air 

yang relatif tetap, jernih atau beragam dengan aliran tertentu (Jorgensen and 

Vollenweiden, 1989).   Sementara itu, menurut Ruttner (1977) danau adalah suatu 

badan air alami yang selalu tergenang sepanjang tahun dan mempunyai mutu air 

yang bersifat khas dari satu danau ke danau yang lain serta mempunyai 

produktivitas biologi yang tinggi. 

              Ekosistem danau termasuk habitat air tawar yang memiliki perairan 

tenang yang dicirikan oleh adanya arus yang sangat lambat sekitar 0,0001—0,01 

m/detik. Pergerakan air pada danau dibentuk oleh gelombang dan aliran air yang 

dipengaruhi oleh arah dan lama kecepatan angin, bentuk tepian, serta kedalaman 

perairan tersebut (Welch, 1952). 

Menurut Odum (1994), tipe danau dapat ditentukan berdasarkan 3 kategori 

sebagai berikut. 

1. Danau oligotrofik-eutrofik, yaitu klasifikasi danau menurut produktivitas 

primernya. Danau oligotrofik merupakan danau yang memiliki kadar hara 
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yang rendah, sedangkan danau eutrofik merupakan danau dengan kadar hara 

tinggi. 

2. Danau khusus, meliputi danau distrofik dengan kandungan asam humat yang 

tinggi; danau tua yang dalam dengan binatang yang endemik; danau alkali di 

gurun pasir; danau vulkanik; danau dengan stratifikasi kimiawi; dan danau 

kutub. 

3. Danau binaan atau buatan, merupakan danau yang sengaja dibuat oleh 

manusia sehingga tipe ini tergantung pada daerah dan pengairan alaminya. 

Clapham (1983) membagi ekosistem perairan danau menjadi 2 zona 

kehidupan yaitu : 

1.  Zona pelagik (daerah perairan terbuka), merupakan daerah dengan dasar yang   

sangat dalam sehingga tanaman berakar tidak dapat hidup di zona ini.  

2. Zona litoral (daerah tepian danau), daerah di mana sinar matahari dapat 

menembus sampai ke dasar perairan. 

Adapun letak dari zona-zona tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1 

 

Gambar 2.1 Zona kehidupan dalam danau 
(Sumber : www.sweetwaterfishing.com.au. 2010) 

 
2.1.2 Telaga sarangan  

Telaga Sarangan atau juga dikenal sebagai Telaga Pasir adalah sebuah 

telaga atau danau kecil yang terletak di kaki Gunung Lawu pada ketinggian 1287 
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m dari permukaan laut di Desa Sarangan, Kecamatan Plaosan dengan jarak sekitar 

16 km dari kota Magetan. Telaga ini memiliki luas sebesar 30 ha dengan 

kedalaman 28 m pada musim hujan dengan suhu rata-rata 18-25 OC (Anonim, 

2010). 

Telaga ini secara ekonomi dan sosial sangat berperan penting dalam 

mendukung aktivitas masyarakat dan badan usaha yang  menjalankan aktivitasnya 

disekitar telaga tersebut. Fungsi telaga ini diantaranya adalah sebagai obyek 

wisata, sumber air untuk irigasi daerah persawahan warga seluas 7393 Ha, sebagai 

air pendingin untuk Pabrik Gula Rejasari dan juga sebagai sumber air baku untuk 

PDAM (Sumber Lisan, DPU Pengairan Kabupaten Magetan, 2000 dalam 

Sulistiyawati, 2000). 

2.1.3 Telaga wahyu 

Telaga Wahyu atau juga dikenal oleh warga setempat sebagai Telaga 

Wurung. Telaga ini berjarak  2 km sebelum Telaga Sarangan dan 14 km dari Kota 

Magetan. Luas telaga ini lebih kecil  yaitu hanya sekitar 10 ha dan kedalaman 

sekitar 16 m, terletak pada ketinggian 1100m dari permukaan laut (Anonim.2010). 

 
Telaga Wahyu  belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat disekitarnya. 

peruntukan telaga ini sekarang adalah sebatas tempat wisata pemancingan ikan, 

bumi perkemahan dan sebagai tempat budidaya ikan air tawar dengan keramba 

ikan (Anonim. 2010).  

2.2  Plankton 

2.2.1  Definisi dan pembagian plankton  

 Plankton adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya 

”mengembara” kemudian plankton dipergunakan untuk mendefinisikan semua 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Keanekaragaman Komunitas Plankton di Telaga Sarangan dan Telaga Wahyu ... Afihandarin, Dhimas



9 
 

  

organisme pelagis yang geraknya lebih dipengaruhi oleh pergerakan air daripada 

oleh kemampuan berenangnya (Soegianto, 2004). Kemampuan berenang 

organisme planktonik demikian lemah sehingga pergerakannya sangat 

dipengaruhi oleh pergerakan air (Nybakken, 1982).  

Plankton dibagi menjadi 2 yaitu fitoplankton yang merupakan organisme 

plankton yang bersifat tumbuhan dan zooplankton yang merupakan organisme 

plankton bersifat hewan (Barus, 2004).  

Menurut Nybakken (1982) plankton dapat digolongkan berdasarkan ukuran, 

penggolongan ini tidak membedakan antara fitoplankton dan zooplankton. 

Golongan plankton ini terdiri atas : 

1. Megaplankton, yaitu plankton dengan ukuran diatas 2 mm. 

2. Makroplanton, yaitu plankton dengan ukuran 0.2-2 mm. 

3. Mikroplankton, yaitu plankton dengan ukuran  20 μm – 0,2 mm. 

4. Nanoplankton, yaitu plankton dengan ukuran 2 μm- 20 μm. 

5. Ultraplankton, yaitu plankton dengan ukuran kurang dari 2 μm. 

Sementara menurut cara hidupnya plankton dapat dibagi 2 macam yaitu : 

1. Organisme planktonik yang seluruh fase kehidupannya tetap berada dalam 

wujud plankton yang disebut Holoplankton.  

2. Organisme planktonik yang hanya sebagian fase kehidupannya berada 

dalam wujud plankton yang disebut Meroplankton.  

Sebenarnya ada plankton yang memiliki alat gerak (misalnya pada 

Flagelata dan Ciliata) sehingga mampu melakukan gerakan-gerakan terbatas, 

namun gerakan tersebut tidak cukup mampu untuk mengimbangi gerakan air 

disekitarnya. Sehingga dikatakan bahwa gerakan plankton sangat dipengaruhi oleh 

gerakan air disekitarnya (Barus, 2004).  
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Plankton dapat pula diklasifikasikan menurut habitatnya (kedalaman) pada 

suatu badan air dengan klasifikasi sebagai berikut : 

1. Epiplankton, adalah plankton yang hidup di zona epipelagik (Tepi danau 

sampai pada kedalaman 200 m). 

2. Hypoplankton, adalah plankton yang hidup didekat dasar perairan. 

3. Bathyplankton, adalah  plankton yang hidup di lapisan air paling dalam.  

Dalam klasifikasi di atas terdapat kesamaan pada Hypoplankton dan 

Bathyplankton, di mana 2 kelas organisme planktonik ini umumnya terdiri atas 

zooplankton dan hidup dalam kondisi tanpa atau sedikit sinar matahari.  

Selain sistem  klasifikasi di atas dikenal pula sistem klasifikasi lain yang 

mengklasifikasikan plankton berdasarkan dari asalnya di suatu habitat yaitu : 

1. Autogenik plankton, yaitu plankton yang berasal dari badan air itu sendiri.  

2. Allogenik plankton, yaitu plankton yang tidak berasal dari badan air yang 

dihuninya. 

  Berdasarkan sifat fisiologisnya, dikenal 2 kelompok besar utama dari 

plankton  yaitu fitoplankton dan zooplankton. 

Fitoplankton memegang peranan sebagai produsen dalam suatu 

ekosistem air, karena kelompok ini memiliki klorofil dan mampu melakukan 

fotosintesis. Proses fotosintesis yang dilakukan oleh fitoplankton, merupakan 

sumber utama nutrisi utama bagi kelompok organisme air lainnya yang 

membentuk rantai makanan. Kelompok fitoplankton yang mendominasi perairan 

tawar umumnya berasal dari diatom serta kelompok ganggang hijau dan ganggang 

biru (Barus, 2004). 

Fitoplankton berperan sebagai salah satu bioindikator  yang mampu 

menggambarkan kondisi suatu perairan, sifatnya kosmopolitan dan 
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perkembangannya bersifat dinamis, karena dominasi satu spesies dapat digantikan 

oleh spesies lainnya dalam rentang waktu tertentu dan dengan kualitas perairan 

yang tertentu juga. Perubahan kondisi lingkungan perairan akan menyebabkan 

perubahan pula pada struktur komunitas komponen biologi, khususnya 

fitoplankton (Prabandani dkk. 2007). 

Zooplankton merupakan plankton yang bersifat hewani dengan 

keanekaragaman yang tinggi dan terdiri atas berbagai macam larva dan individu 

dewasa yang mewakili hampir seluruh filum hewan.  Zooplankton yang umumnya 

ditemukan di air tawar diantaranya adalah larva ikan, cladocera, kopepoda, 

rotifera (hewan beroda) dan protozoa (Suthers and Rissik, 2008). 

Habitat Zooplankton pada badan air tawar  cukup luas, meliputi baik 

zona litoral dan pelagik pada perairan danau, dengan dominasi umumnya pada 

zona pelagik yang lebih dalam dimana penetrasi sinar matahari lebih terbatas 

(Suthers and Rissik, 2008). 

Sebagai bio indikator. Zooplankton telah banyak digunakan, baik 

tergabung sebagai organisme indikator dalam suatu sistem seperti saprobic 

quotient, atau secara langsung digunakan sebagai bio indikator seperti pada 

Daphnia yang merupakan indikator keasaman danau di Amerika Serikat (Suthers 

and Rissik,  2008). 

2.3  Faktor Fisika-Kimia Air 

2.3.1 Oksigen terlarut (DO) 

Oksigen terlarut dalam suatu perairan pada dasarnya berasal dari atmosfer 

yang diserap secara difusi langsung oleh air, dan hasil dari proses fotosintesis 

tumbuhan air yang mengandung klorofil. Tumbuhan akuatik pada aktivitas 

fotosintesisnya melepaskan O2 secara langsung ke dalam air, melalui difusi, dan 
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pergerakan air yang kemudian menyebabkan distribusi O2 yang lebih luas (Welch, 

1952). Oksigen hilang dari perairan oleh adanya respirasi biota, penguraian bahan 

organik, masuknya aliran air bawah tanah yang miskin O2, adanya besi, dan 

kenaikan suhu (Odum, 1994). 

Oksigen terlarut adalah salah satu faktor penting dalam setiap sistem 

perairan, karena hampir semua tumbuhan dan hewan yang hidup di dalamnya 

memerlukan oksigen untuk respirasi. Jumlah oksigen yang terkandung dalam air 

bergantung pada suhu permukaan air dan salinitas, sedangkan banyaknya O2 yang 

berasal dari tumbuhan berklorofil bergantung pada kerapatan tumbuhan,  waktu 

dan intensitas sinar matahari. Oksigen terlarut adalah faktor penting dalam 

menetapkan kualitas air. Air yang polusi organiknya sangat tinggi memiliki 

sedikit oksigen terlarut (Michael, 1995).   

2.3.2 Temperatur 

Kelarutan gas-gas dalam air adalah suatu fungsi dari temperatur atau suhu. 

semakin rendah suhu air, maka kelarutan gas akan semakin tinggi. Semakin dingin 

suatu badan air, maka semakin banyak O2 yang dikandungnya (Nybbaken, 1982). 

Suhu mempengaruhi proses anabolisme dan katabolisme ekosistem perairan 

danau. Peningkatan suhu mengakibatkan proses metabolisme berlangsung 

semakin cepat, demikian pula dengan proses fotosintesis. Kecepatan metabolisme 

meningkat dua kali lipat setiap kenaikan suhu 10 0C, tetapi suhu yang terlalu 

tinggi akan menghambat proses metabolisme tersebut (Eppley, 1972 dalam Lewis, 

2000). 

Ekosistem perairan danau atau waduk merupakan ekosistem yang 

cenderung tertutup, sehingga menyebabkan adanya stratifikasi suhu (Welch, 1952; 

Whitten dkk, 1999), yang terdiri atas : 
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1. Lapisan epilimnion (daerah permukaan danau paling atas), memiliki suhu  

hampir sama dengan suhu luar atau udara. Lapisan ini adalah tempat dimana 

kegiatan fotosintesis tumbuh-tumbuhan paling banyak terjadi sehingga lapisan 

ini memiliki konsentrasi oksigen terlarut yang tinggi. 

2. Lapisan metalimnion atau disebut juga daerah termoklin, di mana terjadi 

penurunan suhu tiap unit kedalaman. 

3. Lapisan hipolimnion (lapisan paling bawah), memiliki suhu lebih rendah 

dibandingkan suhu lapisan-lapisan di atasnya. Lapisan ini adalah tempat di 

mana terjadi penguraian kotoran, bangkai-bangkai, dan bahan organik lain 

yang berjatuhan kedasar danau. Aktivitas penguraian tersebut lebih banyak 

menggunakan O2 daripada menghasilkan O2, sehingga lapisan ini memiliki 

konsentrasi oksigen terlarut paling rendah. 

2.3.3 Transparansi 

Transparansi atau kejernihan air suatu ekosistem perairan juga ikut 

menentukan keadaan biota air di dalamnya, karena meningkatnya kekeruhan 

mengakibatkan terbatasnya transparansi atau penetrasi sinar matahari dan 

menurunnya produktivitas primer (Connel and Miller, 1995; Lee et.al. 1995). 

Menurut Michael (1995), kekeruhan disebabkan oleh lumpur, partikel 

terlarut, potongan tanaman, dan fitoplankton. Penembusan sinar berkurang dalam 

air yang keruh, dan mempengaruhi kedalaman tempat hidup tumbuhan akuatik, 

karena membatasi pertumbuhan organisme yang menyesuaikan diri pada keadaan 

air yang jernih. 

2.3.4 Derajat Keasaman  

Derajat keasaman atau kebasaan (pH) dianggap sebagai faktor ekologi 

utama yang membatasi kegiatan dan penyebaran organisme akuatik, karena 
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perubahan pH berkaitan dengan perubahan-perubahan faktor fisika-kimia lainnya 

(Heddy and Metty, 1994; Michael, 1995). 

Air yang murni secara kimiawi adalah netral, dan memiliki jumlah ion 

hidroksil dan hidrogen yang sama banyak. Air dikatakan bersifat basa apabila 

jumlah ion hidroksil melebihi jumlah ion hidrogen. Air yang bersifat basa 

biasanya memperlihatkan produktivitas biologi yang tinggi. Sedangkan dalam air 

yang bersifat asam produktivitasnya rendah, karena keasaman tidak saja 

menghambat fiksasi-nitrogen namun juga menghambat resirkulasi bahan makanan 

dengan mengurangi kecepatan produktivitas biologi yang tinggi (Michael, 1995). 

2.4 Indeks Saprobik 

Konsep pendugaan kualitas perairan dengan menggunakan organisme 

plankton pertama kali diajukan oleh Kolkowitz dan Marson (Soegianto, 2004). 

Konsep ini didasarkan atas penemuan kedua peneliti tersebut yang menunjukkan 

adanya perbedaan organisme yang hidup pada daerah-daerah perairan yang 

mengalami pencemaran bahan organik dalam tingkat yang berbeda, yang dalam 

konsep ini dibagi menjadi 3 zona yaitu : 

1. Zona dimana proses reduksi sangat menonjol, disebut pula sebagai 

zona yang berada dalam tingkat Polysaprobic. 

2. Zona dimana proses oksidasi dan reduksi berjalan seimbang  

disebut pula sebagai zona yang berada dalam tingkat 

Mesosaprobic. 

3. Zona dimana hanya terjadi proses oksidasi, disebut sebagai zona 

yang berada dalam tingkat Oligosaprobic 

Dalam pengembangan konsep diatas kemudian dikenal ”Daftar Organisme 

Liebmann” yang disusun pada tahun 1962 (Liebmann, 1962 dalam Chapman, 
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1996). Daftar ini berisi klasifikasi organisme yang digolongkan berdasarkan 

tingkat pencemaran pada lingkungan dimana organisme itu hidup. Klasifikasi 

organisme Liebmann adalah sebagai berikut (Liebmann, 1962 dalam Chapman, 

1996) :  

1. Kelompok organisme oligosaprobic, umumnya menghuni perairan 

yang tidak tercemar. 

2. Kelompok organisme β mesosaprobic, umumnya menghuni 

perairan yang tercemar sedang. 

3. Kelompok organisme α mesosaprobic, umumnya menghuni 

perairan yang tercemar berat. 

4. Kelompok organisme polysaprobic, umumnya menghuni perairan 

yang tercemar berat. 

Namun demikian adalah sulit untuk menentukan tingkat pencemaran 

perairan hanya dengan membandingkan organisme yang ditemukan di perairan 

tersebut dengan daftar organisme Liebmann. Sebab dalam lingkungan perairan 

tersebut bisa saja dihuni oleh lebih dari satu kelompok organisme indikator yang 

telah disebut diatas. Berdasarkan hal tersebut  Pantle dan Buck   memodifikasi 

hasil penemuan Liebmann menjadi lebih kuantitatif (Soegianto. 2004) dengan 

membuatnya menjadi sebuah rumus matematik yang disebut sebagai Indeks 

Saprobik. Dari hasil perhitungan indeks saprobik inilah selanjutnya tingkat 

pencemaran dapat diketahui. Adapun rumus untuk perhitungan indeks ini adalah 

sebagai berikut   :  

S=Σ (h*Si)/Σ h 

Keterangan : 

S  : Indeks Saprobik (Pantle dan Buck. 1955 dalam Soegianto.  2004 ) 
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Si : Adalah indeks saprobik untuk masing masing spesies berdasarkan organisme 
Liebmann  
h :  Adalah frekuensi dari masing-masing spesies yang ditemukan, frekuensi ini 
tidak dihitung melainkan diduga  
 

Nilai dari indeks saprobik ini nantinya dapat digunakan sebagai kriteria 

untuk menentukan tingkat pencemaran dari suatu perairan seperti pada Tabel 2.1 

Tabel 2.1  Kriteria pencemaran air berdasarkan indeks saprobik 
Indeks Saprobik  Tingkat Pencemaran 

1-1,5 Tidak atau hampir tidak tercemar (Oligosaprobic) 
1,51-2,5 Tercemar sedang (β mesosaprobic ) 
2,51-3 tercemar berat (α mesosaprobic) 

3,51-4,00 Tercemar sangat berat (Polysaprobic) 
(Sumber: Chapman,  1996) 

Namun demikian pendugaan kualitas perairan dengan menggunakan 

indeks saprobik ini masih memiliki kelemahan yaitu masih adanya subjektivitas 

peneliti. Karena pada penentuan variabel nilai untuk dihitung dengan persamaan 

tersebut masih ada variabel yang harus diduga, sehingga hasil pendugaannya pun 

dapat berbeda bergantung dari subjektivitas peneliti yang menghitung. Kelemahan 

lainnya adalah rumus indeks saprobik ini tidak dapat dilakukan di semua negara 

karena organisme yang ada dalam daftar Liebmann tidak bersifat kosmopolitan.  

Pada tahun 1976, Dresscher dan van der Mark memodifikasi rumus Pantle 

dan Buck sehingga dapat diterapkan di perairan tawar maupun payau. Rumus 

modifikasi ini dikenal dengan nama saprobic quotient  (Dresscher dan Vanhooren 

1983. dalam Soegianto, 2004). Dengan rumus sebagai berikut :  

 

Dengan Keterangan : 

X = Nilai saprobic quotient, mempunyai kisaran nilai dari -3 (polysaprobic) 
hingga +3 (Oligosaprobic)  
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A, B, C dan D adalah jumlah organisme yang memiliki bentuk berbeda dalam 

kelompok organisme yang tercantum dalam Tabel 2.2 berikut ini : 

Tabel 2.2 Kelompok organisme saprobic quotient 
Kode  Organisme 

A Ciliata 
B Euglenophyta 
C Chlorococcales, Diatomae 

D 
Peridinae, Conjugatae, 

Chrysophyceae 
          (Sumber : Dresscher dan Vanhooren, 1983. dalam Soegianto, 2004) 

Berikut ini adalah tinjauan singkat mengenai ciri-ciri umum organisme-

organisme saprobic quotient yang terdapat pada Tabel 2.2  menurut (Suthers. and 

Rissik, 2008) Adapun gambar contoh organisme saprobic quotient akan 

ditampilkan pada Lampiran 2.  

1. Ciliata  

Merupakan organisme yang termasuk dalam filum 

Ciliophora, dapat dikenali dengan adanya alat gerak berupa cilia 

atau “rambut getar” yang terdapat pada sebagian atau seluruh 

permukaan tubuhnya, contoh dari organisme ciliata ini di antaranya 

adalah. Paramecium sp. dan Paradileptus sp. 

2. Euglenophyta   

Merupakan suatu bentuk alga motil (bisa bergerak) anggota 

dari divisi Euglenophyta, dapat dikenali melalui adanya alat gerak 

berupa flagel atau buluh cambuk yang terdapat pada bagian 

anterior tubuhnya. Ciri lain yang dapat dijadikan sebagai tanda 

pengenal, adalah dengan tidak adanya dinding sel yang menutupi 

tubuh (sel telanjang). Namun pada spesies tertentu (Trachelomonas 

sp) memiliki suatu selubung yang terbuat dari kumpulan material 
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non seluler yang melekat pada membran selnya. Contoh dari 

organisme Euglenophyta ini diantaranya adalah: Euglena sp, 

Phacus sp dan Trachelomonas sp.  

3. Chlorococcales dan Diatomae  

Chlorococcales dan Diatomae  berasal dari dua divisi yang 

berbeda. maka pembahasan ciri-ciri umum 2 kelompok ini akan 

dipisahkan dalam dua bahasan tersendiri. 

1. Chlorococcales. 

Chlorococcales merupakan ordo alga hijau yang 

termasuk dalam divisi Chlorophyta, alga-alga anggota ordo 

ini dapat dikenali dari adanya organel berupa kloroplast 

yang berukuran besar dan berwarna hijau. Ciri lain yang 

dapat dijadikan sebagai indikator pengenal adalah tidak 

adanya alat gerak (Contoh: Pediastrum). Yang dapat 

digunakan sebagai ciri pembeda untuk membedakan alga 

hijau anggota ordo ini dari ordo lainnya misalnya 

Volvocales.  

2. Diatomae. 

Diatom merupakan alga yang termasuk dalam divisi 

Bacillariophyta, kelas Bacillariophyceae. Alga ini secara 

umum dapat dikenali melalui warnanya yang coklat 

keemasan yang berasal dari pigmen fucoxanthin di dalam 

tubuhnya. Organisme ini tidak memiliki alat gerak. Secara 

morfologi bentuk organisme ini bervariasi menurut 

spesiesnya, namun pada umumnya memiliki bentuk 
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menyerupai kapal (Synedra sp) atau silindris (Pinularia sp). 

Organisme ini juga dapat ditemukan dalam bentuk koloni 

berupa filamen (Fragilaria sp). 

3. Peridinae, Conjugatae dan Chrysophyceae  

1. Peridinae  

Peridinae atau peridianales merupakan suatu ordo 

yang menjadi bagian dari divisi Dinophyta atau secara 

umum dikenal sebagai dinoflagellata. Ordo ini secara 

umum dapat dengan mudah dikenali dari morfologinya 

yang unik. Ditandai dengan adanya cingulum yaitu 

semacam cekungan yang meliputi keseluruhan bagian 

equatorial dari dinoflagellata ini. Ciri lain adalah 

keberadaan sulkus yang serupa dengan cingulum namun, 

dengan orientasi membujur atau tegak lurus. Berbeda 

dengan cingulum, sulkus tidak melingkupi keseluruhan 

bagian alga. Contoh organisme yang umumnya sering 

ditemukan adalah Peridinium sp Dan Ceratium sp 

Keduanya dapat dilihat pada Lampiran-2. 

2. Conjugatae 

Adalah nama  yang digunakan untuk menyebut 

alga-alga hijau yang saat ini dikategorikan dalam ordo 

zygnematales. Alga ini sangat mudah dikenali baik secara 

mikroskopis dengan bentuknya yang khas berupa filamen, 

atau dengan mata telanjang berupa koloni alga yang 
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berwarna hijau cerah di permukaan air. Contoh paling 

umum dari alga ini adalah Zygnema sp dan Spirogyra sp. 

3.  Chrysophyceae 

  Alga yang berwarna keemasan, memiliki kesamaan 

dengan diatom dalam pigmen yang dimiliki dan 

kenampakannya dibawah mikroskop, namun alga ini 

bersifat motil aktif dengan adanya flagella.  Morfologi alga 

ini juga lebih bervariasi dari diatom. Bahkan ada salah satu 

spesies yang bersifat amoeboid atau tidak memiliki bentuk 

tubuh yang jelas contoh dari alga ini diantaranya adalah 

Dinobryon.  

Nilai saprobic quotient (X) yang telah diperoleh dari hasil perhitungan 

kemudian dapat digunakan untuk menentukan kriteria tingkat pencemaran 

perairan perairan dengan membandingkannya dengan nilai yang tertera pada 

Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Tingkat pencemaran menurut saprobic quotient 
Bahan Pencemar Tingkat 

Pencemaran Fase Saprobik Saprobic Quotient 

Banyak bahan 
organik 

Sangat berat Polysaprobic (-3)-(-2) 
Poly/ α-mesosaprobic (-2)-(-1,5) 

Berat α-meso/ polysaprobic (-1,5)-(-1) 
α-mesosaprobic (-1)-(-0,5) 

Bahan organik dan 
anorganik sedang 

Sedang α / β mesosaprobic (0,5)-(0) 
β / α mesosaprobic 0-0,5 

Ringan β mesosaprobic 0,5-1 
β meso/ oligosaprobic 1-1,5 

Sedikit bahan 
organik dan 
anorganik 

Sangat ringan 
β meso/ oligosaprobic 1,5-2 

oligosaprobic 2-3 

(Sumber : Dresscher and Mark, 1976 dalam Soegianto, 2004) 

 Kelebihan dari rumus saprobic quotient diatas bila dibandingkan dengan 

Indeks saprobik adalah (Soegianto, 2004): 
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1. Tidak perlu mengetahui secara tepat nama spesies yang ditemukan 

dalam sampel sehingga  tidak memerlukan pengalaman taksonomis 

yang terlalu tinggi. 

2. Rumus tersebut dapat diterapkan di banyak tempat (negara) lain. 

2.5 Keanekaragaman Jenis 

Keanekaragaman jenis merupakan suatu ungkapan untuk suatu struktur 

komunitas (Soegianto, 2004). Suatu komunitas dinyatakan memiliki 

keanekaragaman jenis yang tinggi apabila tersusun oleh banyak anggota yang 

jenisnya berbeda-beda. Sebaliknya komunitas tersebut dinyatakan memiliki 

keanekaragaman jenis yang rendah apabila hanya terdiri atas organisme tertentu 

yang jumlahnya melimpah. 

Pada suatu komunitas yang belum atau belum banyak tercemar atau 

diganggu oleh aktivitas manusia, pada umumnya akan memiliki keanekaragaman 

yang tinggi. Hal ini disebabkan karena adanya keseimbangan dalam faktor fisika 

kimia habitat organisme tersebut, sehingga memungkinkan bagi setiap organisme 

anggota komunitas tersebut untuk memiliki kemampuan yang sama dalam 

mengendalikan struktur komunitas tersebut. Keseimbangan tersebut dapat 

terganggu oleh masuknya bahan pencemar atau aktivitas manusia, yang dapat 

membunuh anggota-anggota komunitas yang peka terhadap bahan 

pencemar/polutan yang masuk.  

Akibatnya akan terjadi perubahan kelimpahan organisme, dimana 

organisme yang peka terhadap polutan akan mengalami penurunan kelimpahan, 

sementara organisme yang lain yang tidak peka terhadap polutan akan cenderung 

mengalami blooming atau peningkatan populasi secara tajam.  
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Berdasarkan informasi diatas para ahli kemudian mengembangkan suatu 

bentuk persamaan matematika kuantitatif yang dapat digunakan untuk 

menentukan keanekaragaman jenis berdasarkan jumlah dan jenis organisme yang 

berada di suatu komunitas yaitu indeks keanekaragaman jenis yang dapat 

ditentukan dengan rumus indeks keanekaragaman Shannon-Wiener (Shannon, 

1948) dalam Odum (1994)  berikut : 

 

Dengan keterangan : 

H = Indeks keanekaragaman jenis Shannon-Wiener  

ni  = Jumlah organisme yang ditemukan dari jenis n 

N = Jumlah total organisme yang ditemukan  

Nilai yang dihasilkan dari perhitungan indeks diversitas ini kemudian 

dikategorikan sebagai berikut(Barbour dkk, dalam Suwena M, 2009) : 

1. Keanekaragaman sangat rendah : H < 1 

2. Keanekaragaman rendah  : H > 1-2 

3. Keanekaragaman sedang : H> 2-3 

4. Keanekaragaman tinggi :  H > 3-4 

5. Keanekaragaman sangat tinggi : > 4 

2.5 Tinjauan Mengenai Pencemaran Air 

Definisi pencemaran air menurut Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia no 82. Tahun 2001 mengenai pengendalian pencemaran air adalah 

masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain 

oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang 

menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai peruntukkannya. 
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Salah satu bentuk bahan pencemar yang mengancam suatu badan air baik 

itu berupa perairan lotik (sungai) ataupun lentik (danau, kolam) adalah limbah cair 

domestik (Metcalf and Eddy. 1991). Yaitu limbah cair yang berasal dari usaha dan 

atau kegiatan permukiman (Real estate), rumah makan, perkantoran, perniagaan, 

apartemen, dan asrama. 

Komposisi limbah cair domestik secara fisik umumnya terdiri atas air 

sebagai penyusun utama dengan persentasi 99%  lalu bahan padat terlarut dengan 

persentasi 0,1% yang terbagi atas bahan organik dan anorganik (Sugiharto, 1987) 

seperti yang tertera pada Gambar 2.2 dan Tabel 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Komposisi Limbah Cair Domestik 

(Sumber : Sugiharto, 1987)  

 

 

 

 

 

 

Limbah Cair 

Air (99,9%) Bahan Padat (0,1%) 

Organik Anorganik 

Protein (65%) 

Karbohidrat (25%) 

Lemak (10%) 

Butiran 

Garam 

Metal 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Keanekaragaman Komunitas Plankton di Telaga Sarangan dan Telaga Wahyu ... Afihandarin, Dhimas



24 
 

  

Tabel 2.4 Komposisi kimia limbah cair domestik  

Parameter Konsentrasi (mg/l) Tipikal (mg/l)  
Total solid 300-1200 700 
Settleable solid 50-200 100 
Suspended solid 100-400 220 
Dissolved solid 250-850 500 
BOD 100-400 250 
COD 200-1000 500 
N Total  15-90 40 
N Organic 5-40 25 
Amoniak 10-50 25 
Nitrit 10-51 25 
Phospor total 5-20 12 
P organic 1-5 2 
P anorganik 5-15 10 
pH 7-7,5 7 
Calcium 30-50 40 
Chloride 30-85 50 
Sulfate 20-60 15 
(Sumber : Sundstorm and Klei, 1979 dalam Sugiharto 1987) 

 Pengaruh dari masuknya limbah cair domestik terhadap suatu perairan 

selain dapat menurunkan kualitas baik fisik-kimia maupun estetika perairan, juga 

akan dapat mempercepat peristiwa eutrofikasi. Menurut Theineman dalam Odum 

(1994) adalah merupakan proses alami yang berjalan seiring umur badan air, 

kondisi perairan regional dan kedalaman. Aktivitas manusia dengan 

mengintroduksi zat hara secara berlebihan dapat menghasilkan perubahan penting 

pada kualitas air dalam ekosistem perairan yang sering mengakibatkan terjadinya 

eutrofikasi (Carpenter et.al. 1998). 

 Akibat dari eutrofikasi ini pada komunitas plankton di suatu perairan 

adalah terjadinya peningkatan jumlah organisme fitoplankton yang dipacu oleh 

masuknya bahan-bahan organik penyusun limbah cair seperti Nitrat dan Fosfat. 
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Peningkatan jumlah fitoplankton ini nantinya dapat menyebabkan tertutupnya 

permukaan air (Suthers and Rissik, 2008).  

Dampak penutupan tersebut terutama terjadi pada malam hari karena 

komponen fototrofik dan organisme perairan lainnya saling berkompetisi untuk 

memperoleh oksigen untuk respirasi (Soegianto, 2004). Akibatnya akan terjadi 

penurunan kadar oksigen terlarut pada perairan, yang dapat menyebabkan matinya 

organisme pada perairan tersebut.  
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