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ABSTRAK 

  Telaga Sarangan dan Telaga Wahyu merupakan objek wisata yang berlokasi 
di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, kedua telaga ini berperan penting bagi 
aktivitas manusia di sekitarnya, yaitu sebagai penyedia air baku untuk air minum, 
irigasi pertanian dan sebagai obyek wisata. Namun demikian aktivitas manusia di 
sekitar telaga tersebut berpotensi mempengaruhi keanekaragaman plankton dan 
menurunkan tingkat kualitas perairan di kedua telaga tersebut dalam aspek fisik, 
kimia dan biologi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dan membandingkan 
tingkat keanekaragaman plankton baik phytoplankton maupun zooplankton di Telaga 
Sarangan dan Telaga Wahyu melalui penggunaan indeks keanekaragaman Shannon-
Wiener ,tujuan lainnya adalah untuk mengukur dan membandingkan kualitas perairan 
dengan menggunakan saprobic quotient. Penelitian ini terdiri atas tahap pengukuran 
parameter fisika-kimia, dan pengambilan sampel plankton di lokasi penelitian yang 
terdiri atas delapan stasiun dimana empat diantaranya bertempat di Telaga Wahyu 
dan empat lagi di Telaga Sarangan, stasiun penelitian dipilih berdasarkan 
pemanfaatannya, berlokasi di inlet, outlet, daerah di sekitar pertanian Telaga 
Sarangan, daerah perikanan di sekitar Telaga Wahyu dan dermaga perahu wisata. 
Parameter fisik-kimia yang diukur meliputi temperatur, oksigen terlarut (DO), 
transparansi perairan dan pH yang diukur berturut-turut dengan termometer, metoda 
titrasi Winkler, cakram Secchi dan strip indikator universal. Pengambilan sampel 
plankton dilakukan dengan menggunakan jaring plankton. Hasil pengambilan sampel 
kemudian diidentifikasi dan dihitung untuk menghasilkan data mentah jenis dan 
kelimpahan plankton, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan indeks 
keanekaragaman Shannon-Wiener dan saprobic quotient. Berdasarkan hasil analisis 
indeks keanekaragaman dengan menggunakan indeks Shannon Wiener didapatkan 
bahwa Telaga Sarangan memiliki keanekaragaman plankton yang lebih tinggi dengan 
nilai indeks keanekaragaman  phytoplankton sebesar 1,7630 dan zooplankton sebesar 
1,898 daripada Telaga Wahyu dengan nilai indeks diversitas sebesar 1,4797 dan 
1,703.Sedangkan dari hasil analisis dengan menggunakan saprobic quotient 
didapatkan Telaga Wahyu berada pada tingkat pencemaran yang lebih rendah 
daripada stasiun yang berlokasi di Telaga Sarangan. 
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