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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

          Pengambilan dan pengawetan sampel plankton  dilakukan di Telaga Sarangan 

dan Telaga Wahyu Magetan Jawa Timur pada bulan Agustus 2011 dengan denah 

stasiun pengambilan terlampir pada Lampiran 1. Proses identifikasi pada sampel 

plankton yang tertangkap dan diawetkan pada waktu sampling dilakukan di 

Laboratorium Ekologi Departemen Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 

Airlangga Surabaya.  

3.2 Bahan dan Alat Penelitian  

3.2.1 Bahan penelitian  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel air permukaan 

Telaga Sarangan dan Telaga Wahyu, Mangan Sulfat (MnSO4.H20), Kalium Iodida 

(KI), H2SO4 Pekat, Amilum, Natrium Tiosulfat (Na2S2O3.5H2O), Formalin  

(konsentrasi 4%). 

3.2.2 Alat penelitian  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tabung Buret ; Statif dan klem; 

Botol Winkler (250 mL); termometer; tabung erlenmeyer; pipet volume; Secchi disk 

diameter 20 cm; Finn pipet; jaring plankton; botol sampel; Strip indikator universal; Tali; 

Alat ukur (meteran); mikroskop; bilik hitung Sedgewick-Rafter; cawan petri; pipet tetes; 

kamera digital;  object glass;  Tali. 
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3.3 Rancangan Penelitian  

     Jenis penelitian ini adalah penelitian observatif deskriptif. Objek penelitian tidak 

diberi perlakuan dan data yang ada diuji secara deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif ini 

adalah untuk mengetahui dan membandingkan keanekaragaman jenis plankton dan 

saprobic quotient pada Telaga Sarangan dan Telaga Wahyu,  Magetan. Adapun 

parameter fisika kimia air yang diamati adalah temperatur, transparansi/kejernihan,  pH 

air dan kadar oksigen terlarut  (DO).  

  Pengambilan sampel dan pengukuran parameter fisik-kimia dilakukan pada pagi 

hingga siang hari mulai pukul 09.00 hingga 12.00 (Holdren, 2002) dengan kondisi cuaca 

cerah. 

3.4 Prosedur penelitian 

Berikut ini akan dibahas mengenai prosedur kerja yang digunakan dalam 

penelitian ini. Untuk memperkuat data, dilakukan 2 kali replikasi prosedur penelitian 

pada setiap stasiun. 

3.4.1 Pengukuran kedalaman air  

Sebelum dilakukan pengambilan sampel, terlebih dulu dilakukan pengukuran 

kedalaman dari stasiun penelitian, dengan cara menenggelamkan tali yang sudah 

diberi penanda kedalaman (dengan spidol atau simpul) dengan interval 1 m, dan 

pemberat ke stasiun penelitian, setelah ujung tali mencapai dasar perairan stasiun 

penelitian,  jumlah penanda kedalaman yang masuk ke air kemudian dijumlah dan 

total jumlah penanda yang masuk kemudian dicatat sebagai kedalaman  dalam satuan 

meter. 
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3.4.2 Pengambilan sampel plankton 

Pengambilan dan pengawetan sampel plankton dilakukan dengan prosedur 

sebagai berikut (Hariyanto dkk,  2008) :  

Jaring plankton dilempar ke arah permukaan air stasiun penelitian lalu 

dibiarkan masuk ke air hingga mulut jaring tenggelam. Kemudian jaring plankton 

ditarik perlahan-lahan  kembali ke posisi awal pelemparan. Penampung plankton 

yang berada di ujung jaring dibuka dan filtrat yang berada di dalamnya kemudian 

dituang kedalam botol sampel yang telah disediakan sebelumnya untuk menampung 

sampel plankton hasil penyaringan. Kedalam botol sample tersebut diteteskan larutan 

formalin 4%  untuk pengawetan sampel plankton. 

3.4.2 Identifikasi dan analisis data dari sampel plankton  

Identifikasi dan penghitungan data penelitian dari sampel plankton dilakukan 

di Laboratorium Lingkungan Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Airlangga-Surabaya. Alat yang digunakan untuk pengamatan adalah 

mikroskop dan bilik hitung Sedgewick-Rafter dengan prosedur sebagai berikut 

(Hariyanto dkk, 2008): 

Botol film yang berisi sampel hasil pengambilan di lapangan dibuka dan 

diambil isinya dengan pipet tetes. Sampel yang berada dipipet tetes tersebut  

diteteskan di bilik hitung Sedgewick-Rafter sampai bilik hitung tersebut penuh tanpa 

gelembung udara. Bilik hitung kemudian diletakkan dibawah mikroskop dan proses 

identifikasi dan penghitungan plankton dilaksanakan. Plankton yang terlihat 

kemudian diidentifikasi dengan menggunakan pustaka (Suthers and Rissik, 2008) dan 

(Lee, 2008)  dan difoto untuk digunakan sebagai dokumentasi hasil penelitian.      
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3.4.3 Pengukuran parameter fisika dan kimia perairan. 

Pengukuran parameter fisika dan kimia perairan dilakukan langsung di 

lapangan sebelum melakukan sampling plankton. Berikut ini adalah parameter-

parameter fisika-kimia yang diukur di lapangan dan prosedur perhitungannya 

(Hariyanto  dkk,  2008) :  

3.4.3.1 Temperatur air   

Pengukuran parameter ini dilakukan dengan mencelupkan ujung termometer ke 

air dan membiarkannya selama 2-3 menit, kemudian termometer diangkat dan  

perubahan suhu yang ditunjukkannya dicatat. Satuan yang digunakan dalam 

pengukuran ini adalah Celcius (oC). 

3.4.3.2 Transparansi/kejernihan 

Pengukuran Transparansi air ini dilakukan dengan cara mencelupkan cakram 

Secchi ke dalam air dan terus menurunkan cakram ini hingga tidak terlihat, kemudian  

kedalaman dimana cakram tersebut tidak terlihat dicatat. Cakram Secchi yang 

tenggelam tersebut kemudian diangkat sedikit hingga terlihat kembali, kedalaman 

dimana Cakram Secchi tersebut kemudian dicatat.  

 Untuk menyatakan kejernihan air dilakukan penghitungan rerata dari 

kedalaman dimana Cakram Secchi tidak terlihat dan terlihat kembali. Satuan yang 

digunakan dalam pengukuran kejernihan ini adalah meter. 

3.4.3.3 pH  

Pengukuran pH air dilakukan dengan mencelupkan strip indikator universal 

kedalam air hingga keseluruhan ujung strip yang memiliki zat indikator tercelup air, 

kemudian indikator dibiarkan selama beberapa menit, dan kemudian diangkat 
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kembali, warna zat indikator kemudian dicocokkan dengan daftar yang tercantum 

pada tempat strip indikator universal untuk menentukan pH air. Dalam pengukuran 

parameter ini satuan yang digunakan tidak ada atau dimensionless.  

3.4.3.4 Oksigen Terlarut (DO)  

Pengukuran kadar oksigen terlarut dalam air dilakukan dengan metoda titrasi 

Winkler dengan prosedur sebagai berikut (Hariyanto dkk. 2008):  

   Pengambilan sampel air dilakukan dengan cara mencelupkan botol Winkler 

kedalam air hingga sebagian ujungnya terendam, air diusahakan masuk dengan 

melewati dinding mulut botol untuk mencegah terjadinya gelembung udara.  

  Saat akan memulai titrasi terlebih botol Winkler berisi sampel air dibuka dan 

kedalamnya ditambahkan 2 ml larutan Mangan Sulfat. Kemudian dilakukan 

penambahan 2 ml larutan Kalium Iodida,  setelah itu botol ditutup kembali. 

Kemudian dilakukan pengocokan dengan membolak-balik botol beberapa kali.  

 Dalam botol Winkler setelah pengocokan akan terbentuk 2 fase larutan berupa 

bagian yang menggumpal yang berwarna putih atau kecoklatan  dan bagian yang 

jernih, bagian yang menggumpal dibiarkan mengendap dibagian bawah botol 

Winkler, sementara bagian yang jernih kemudian diambil sebanyak 100 ml dan 

dipindahkan ke tabung erlenmeyer  Sisa larutan sampel air yang mengendap 

kemudian dilarutkan dengan penambahan 2ml asam sulfat pekat (H2SO4). Adapun 

penambahan larutan asam sulfat ini adalah dengan mengalirkan larutan tersebut 

melalui dinding dalam botol. 

  Sampel larutan yang tadi kedalamnya telah ditambahkan asam sulfat kemudian  

dikocok secara perlahan sampai semua endapan hilang. Seluruh isi botol kemudian 
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dituangkan kedalam tabung erlenmeyer,  bercampur dengan larutan fase jernih yang 

telah diambil sebelunya pada botol Winkler. Kemudian dilakukan titrasi dengan 

larutan natrium tiosulfat 0,025N sehingga  warna larutan berubah menjadi coklat 

muda. 

 Setelah prosedur titrasi, kedalam larutan berwarna coklat muda tersebut 

ditambahkan indikator amilum sebanyak 1-2 ml,  akan timbul warna biru pada 

larutan. Titrasi dengan larutan natrium tiosulfat kemudian dilanjutkan. Titrasi 

dihentikan pada saat warna biru larutan menghilang untuk pertama kalinya, kemudian 

volume natrium tiosulfat yang terpakai dicatat. 

 Kadar oksigen terlarut kemudian dihitung dengan rumus penentuan kadar oksigen 

terlarut dalam air sebagai berikut (Matthey  dkk, 1984  dalam Hariyanto  dkk, 2008):  

4-V
a.N.8000D O  

Keterangan : 

DO =   Oksigen terlarut (ppm) 

a =   Volume titran natrium tiosulfat (ml) 

N =   Normalitas larutan natrium tiosulfat (0,025N) 

V =   Volume botol Winkler (ml) 

 

3.5 Analisis Data Penelitian 

 Berikut ini akan disajikan metode-metoda perhitungan matematis untuk 

menganalisis data yang diperoleh dari kegiatan sampling. 
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3.5.1 Penentuan saprobic quotient  

 Untuk mengetahui nilai saprobic quotient  pada setiap stasiun penelitian akan 

digunakan rumus penentuan saprobic quotient sebagai berikut : 

 

Dengan Keterangan : 

X = Nilai saprobic quotient, mempunyai kisaran nilai dari -3 
(polysaprobic) hingga +3 (Oligosaprobic)  
 

A,B,C dan D adalah jumlah organisme planktonik yang memiliki bentuk berbeda 

yang sebelumnya telah diidentifikasi pada proses pengamatan. Nilai yang dihasilkan 

dari perhitungan rumus saprobic quotient tidak memiliki satuan atau dimensionless. 

3.5.2 Penentuan indeks keanekaragaman jenis 

Dari data hasil identifikasi plankton pada tabel 3.2 juga dilakukan perhitungan 

indeks keanekaragaman jenis Shannon-Wiener dengan rumus berikut :  

 

Keterangan : 

H = Indeks keanekaragaman jenis Shannon (dimensionless) 

ni  = Jumlah organisme yang ditemukan dari jenis n 

N = Jumlah total organisme yang ditemukan 

3.5.3 Penentuan kesamaan parameter fisika kimia antar stasiun penelitian  

      Data parameter fisik-kimia yang diperoleh dari pengukuran di lapangan 

kemudian dianalisis menggunakan Canberra Metric (Lance and Williams, 1966), 

dengan rumus sebagai berikut:  
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      Sc = { 1-1/n. ∑ 
21
21

yiyi
yiyi



  }x 100% 

 
Keterangan :      

Sc :  Tingkat kesamaan Canberra Metric dalam persen 

                        yi1 :  Nilai data parameter ke- i 

                        yi2 :  Nilai data parameter ke- i2 

                               n : Banyaknya komponen parameter yang digunakan dalam 
perhitungan 
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