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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pengambilan sampel dilakukan di sungai Brantas pada periode bulan Januari–

Februari 2012. Tempat untuk identifikasi sampel dan analisis data dilakukan di 

Laboratorium Biosistematika Departemen Biologi Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Airlangga. 

 

3.2.  Alat dan Bahan Penelitian 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Ponar dredge, (2) 

Global Positioning Systems (GPS), (3) botol spesimen kerang, (4) termometer 

alkohol, (5) tabung titrasi, (6) botol Winkler, (7) baki sortir, (8) tabung Erlenmeyer, 

(9) bak kecil, (10) tali, (11) ember, (12) Geopacks flowmeter type MFP 51, (13) pipet 

tetes, (14) kertas label, (15) klep, (16) pensil, (17) tabel data, (18) meteran, dan (19) 

kamera digital. 

Bahan-bahan yang digunakan yaitu: (1) larutan fiksatif berupa larutan 

formalin 5 – 6 %, (2) sampel kerang air tawar Corbiculidae, (3) sampel air sungai, (4) 

kertas label, (5) kertas tisu, (6) kantong plastik, (7) spidol marker, (8) pipet tetes, (9) 

larutan reagen titrasi (MnSo4, KOH-KI, H2SO4, amilum), dan (10) kertas pH 

(indikator universal). 
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3.3.  Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini bersifat ekploratif, yaitu berupa pengambilan sampel kerang air 

tawar Corbiculidae di beberapa lokasi sepanjang sungai Brantas dari daerah hulu 

hingga hilir. Sampel kerang air tawar Corbiculidae kemudian didata secara kualitatif 

dan kuantitatif. Pengambilan data secara kualitatif adalah dengan cara mengambil 

sampel kerang air tawar Corbiculidae kemudian diidentifikasi, karakterisasi dan 

didokumentasikan dalam bentuk foto, sedangkan pengambilan data secara kuantitatif 

adalah dengan cara mengambil sampel kerang air tawar Corbiculidae untuk dihitung 

kelimpahan dan dianalisis dominansi spesies serta distribusi longitudinal. Peta lokasi 

pengambilan sampel kerang air tawar Corbiculidae disajikan di Lampiran 8.  

 

3.4.  Prosedur Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, 

pengambilan sampel, pengukuran faktor fisik-kimia lingkungan, dan analisis sampel 

(meliputi penanganan sampel, identifikasi, dan enumerasi data). 

3.4.1. Tahap Persiapan 

 Pada tahap ini dipersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan pengambilan 

sampel di lapangan, yaitu meliputi: survei lokasi atau orientasi medan yang akan 

digunakan sebagai tempat pengambilan sampel dan semua peralatan sampling serta  

peta lokasi penelitian. 
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3.4.2. Tahap Pengambilan Sampel 

 Pengambilan sampel dilakukan pada lima belas stasiun yang meliputi daerah 

pinggir sungai (sepertiga dari lebar sungai) sebelah kanan dan kiri serta daerah tengah 

sungai. Berdasarkan Brower et al. (1998), sampel kerang air tawar yang diambil 

berada di dasar sungai melekat pada substrat (bersifat bentik) sehingga teknik 

pengambilan sampel kerang air tawar dapat dilakukan dengan menggunakan Ponar 

dredge. Pengambilan sampel dilakukan di masing–masing plot sebanyak lima kali 

dengan luas area pengambilan sampel sesuai dengan luas cakupan Ponar dredge yang 

digunakan yaitu 15 cm x 15 cm.  

Penentuan lokasi sampling pada sungai Brantas didasarkan pada penelitian 

terdahulu, yaitu pada penelitian Budiarto (2011) atau Ramadani (2011). Hal ini 

dilakukan agar mendapat data yang dapat dibandingkan karena penelitian ini 

merupakan penelitian lanjutan. Stasiun-stasiun pengambilan sampel kerang air tawar 

Corbiculidae disajikan pada Tabel 3.1. Sedangkan posisi koordinat stasiun 

pengambilan sampel kerang air tawar Corbiculidae disajikan pada Lampiran 2.  
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Tabel 3.1.  Daftar stasiun tempat pengambilan sampel kerang air tawar 

Corbiculidae di sepanjang sungai Brantas (Ramadani, 2011) 

No. 
Kota/ 

Kabupaten 
Titik Sampling 

Kode 

Stasiun 

1 

Surabaya 

Wonorejo, Surabaya-Kali Wonokromo WN 

2 Joyoboyo, Surabaya - Kali Surabaya JYB 

3 Waru Gunung, Surabaya-Kali Surabaya WG 

4 

Gresik 

Driyorejo, Gresik - Kali Surabaya DR 

5 Wringin Anom, Gresik - Kali Surabaya WA1 

6 Wringin Anom, Gresik - Kali Surabaya WA2 

7 
Mojokerto 

Jetis, Mojokerto - Kali Surabaya JTS 

8 Mlirip, Mojokerto - Kali Brantas MJK 

9 

Jombang 

Kesamben, Jombang - Kali Brantas KSB 

10 Cheil Jedang Ploso, Jombang - Kali Brantas CJI 

11 Plandaan, Jombang - Kali Brantas PLD 

12 Kertosono Patian Rowo, Kertosono - Kali Brantas PTR 

13 Kediri Mojo, Kediri - Kali Brantas MJ 

14 
Tulungagung 

Sumber Gempol, Tulungagung-Kali Brantas SBG 

15 Rejo Tangan, Tulungagung-Kali Brantas RJT 

 

Hasil dari pengambilan sampel tersebut kemudian diletakkan pada bak untuk 

dilakukan sortir di antara kerang air tawar Corbiculidae dengan substratnya. Sampel 

kerang tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam plastik sampel dan difiksasi atau 
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diawetkan dalam larutan formalin 5–6% dan diberi label. Sampel tersebut kemudian 

diidentifikasi lebih lanjut di laboratorium Biosistimatika, Departemen Biologi  

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga.    

 

3.4.3. Pengukuran faktor fisik – kimia 

 Berdasarkan metode Michael (1984) prosedur pengukuran faktor fisik-kimia 

air sungai meliputi : 

1. Derajat keasaman (pH) 

Derajat keasaman (pH) air sungai diukur dengan indikator universal 

atau kertas pH. Ujung kertas pH dicelupkan ke dalam air sungai dan substrat 

kurang lebih selama 0,5 menit. Setelah dicelupkan diamati adanya perubahan 

warna pada kertas tersebut. Perubahan warna tersebut kemudian dicocokkan 

dengan standart warna universal yang terdapat pada kotak pembungkus. 

Warna yang sesuai menunjukkan besarnya nilai pH air dan substrat air yang 

diukur. 

2. Temperatur (
o
C) 

Temperatur air diukur menggunakan termometer alkohol. Termometer 

dimasukkan ke dalam air sungai selama kurang lebih 1 menit kemudian 

diangkat dan diamati dengan segera skala angka yang ditunjukkan pada 

termometer tersebut. 
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3.  Dissolved oxygen (DO) 

Oksigen terlarut dalam air diukur dengan metode titrasi Winkler 

(Hariyanto et al., 2008). Metode ini dilakukan dengan mengambil sampel air 

dari masing–masing plot di daerah penelitian yang kemudian dibawa ke 

laboratorium untuk dilakukan proses selanjutnya. Hal penting yang perlu 

diperhatikan saat pengambilan sampel air adalah tidak terjadinya kontaminasi 

oksigen dari atmosfer ke dalam air. Reaksi titrasi Winkler di laboratorium 

Biosistematika dengan prosedur sebagai berikut. Ke dalam sampel air yang 

sudah ada di dalam botol Winkler ditambahkan 2 ml larutan MnSO4 di bawah 

permukaan cairan dengan menggunakan pipet volume, yang dilanjutkan 

dengan menambahkan 2 ml larutan alkali-iodida-azida dengan pipet yang lain. 

Botol ditutup dengan hati-hati untuk mencegah terperangkapnya udara dari 

luar, kemudian dikocok dengan membolak-balikkan botol beberapa kali 

hingga larutan homogen.  

Endapan yang ada dibiarkan selama 10 menit. Bila proses 

pengendapan telah sempurna, selanjutnya bagian larutan yang jernih diambil 

dari botol dengan menggunakan pipet sebanyak 100 ml dan dipindahkan ke 

dalam labu Erlenmeyer 500 ml. Berikutnya menambahkan 2 ml H2SO4 pekat 

pada sisa larutan yang mengendap dalam botol Winkler dengan cara 

mengalirkannya melalui dinding bagian dalam botol, kemudian botol segera 

ditutup kembali dan dikocok hingga seluruh endapan larut. Seluruh isi botol 

dituangkan ke dalam labu Erlenmeyer yang sama. Iodine yang dihasikan 
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dititrasi dengan larutan thiosufat 0,025 N hingga terjadi warna coklat muda. 

Selanjutnya ditambahkan indikator kanji sebanyak 2 ml hingga warna berubah 

menjadi biru. Larutan tersebut kemudian dititrasi kembali dengan larutan 

thiosulfat hingga warna biru hilang pertama kali. Kemudian banyaknya 

larutan thiosulfat yang digunakan dalam dalam proses titrasi dicatat. Untuk 

mencegah resiko perubahan oksigen yang terlarut dari sampel air yang 

diawetkan, maka prosedur titrasi diatas dapat juga dilakukan secara langsung 

di lapangan yaitu dengan prosedur kerja yang sama dan hanya mengganti 

tabung titrasi (buret) dengan suntikan (syringe) untuk melakukan titrasi. 

 Oksigen terlarut (OT) dalam sampel air tersebut kemudian dihitung 

dengan menggunakan persamaan berikut : 

    

   
        

   
 

  

dimana :  OT = oksigen terlarut (mg O2/l) 

  a = volume titran natrium thiosulfat (ml) 

  N = Normalitas larutan natrium thiosulfat (ek/l) 

  V = volume botol Winkler (ml) 
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4. Arus 

 Pengukuran arus air sungai dapat dilakukan dengan flowmeter. 

Flowmeter yang digunakan merupakan keluaran Geopacks Flowmeter jenis 

MFP 51. Uraian prosedur menggunakan flowmeter tersebut adalah 

mencelupkan impeller ke badan air dengan kedalaman ±10 cm dari 

permukaan air pada arah yang berlawanan dengan arus air. Kemudian alat 

dihidupkan dan dicatat angka yang muncul pada layar pengukur (LCD 

counter). Angka tersebut adalah seberapa banyak baling–baling impeller 

berputar saat terkena arus, angka yang didapat dikaliberasi dengan rumus 

yang tercantum pada buku penggunaan manual Geopacks sebagai berikut : 

Water Velocity (V) m/s = 0.000854C + 0.05 

Keterangan : V = kecepatan arus air; C = angka pada layar pengukur (LCD 

counter)     

5. Kedalaman 

Kedalaman diukur dengan menggunakan tali yang telah ditambahkan 

pemberat. Kemudian batas tali yang basah dengan tali yang kering diukur 

panjangnya dengan menggunakan meteran. 

3.4.4. Analisis Sampel Kerang Air Tawar Corbiculidae 

1. Sortasi 

Sortasi kerang air tawar Corbiculidae dilakukan dengan cara 

memisahkan dan menyeleksi sampel kerang air tawar Corbiculidae dari hewan 

lain atau substrat secara selektif dan hati-hati. Kemudian sampel dimasukkan 
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dalam wadah atau botol kolektor dan diberi penambahan larutan formalin 5–

6% serta diberi label identitas sampel. 

2. Identifikasi  

Spesimen yang sudah dipastikan merupakan kelompok kerang air 

tawar Corbiculidae kemudian diidentifikasi berdasarkan beberapa karakter 

khusus yang menjadi dasar pengidentifikasian yaitu ukuran, bentuk, warna, 

dan penampakan morfologi cangkang lainnya. Karakter - karakter tersebut 

kemudian dicocokkan dengan kunci identifikasi dari buku Systematic Studies 

on the Non Marine Mollusc of the Indo-Australia  Archipelago : Revision of 

Freshwater Bivalvies (Jutting, 1953); A Field Guide To The Freshwater 

Mussels Of Connecticut (Rocque dan David, 2009); dan A New Species of 

Freshwater Clam from Java, Indonesia. The Veliger. Vol. 19 No. 4 

(Djajasasmita, 1977)  

3. Enumerasi data 

Setiap sampel kerang air tawar Corbiculidae yang telah berhasil 

diidentifikasi dari setiap stasiun penelitian dihitung jumlah individunya untuk 

mendapatkan data tentang kelimpahan (dalam satuan individu/m
2
) masing-

masing spesies pada setiap stasiun maupun pada seluruh stasiun.   
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3.4.5. Analisis data 

Data spesies dan jumlah kerang air tawar Corbiculidae yang telah 

diperoleh dari perairan sungai Brantas dianalisis untuk mengetahui besarnya 

kelimpahan, indeks dominansi, dan distribusi pada masing–masing pengambilan 

sampel. 

1. Keberadaan macam spesies Kerang Air Tawar Corbiculidae di Sungai Brantas 

Untuk mengetahui macam spesies kerang air tawar Corbiculidae di sungai 

Brantas dijawab secara deskriptif berdasarkan tabel data keberadaan spesies pada 

lokasi penelitian.   

2.  Kelimpahan dan indeks dominansi masing-masung spesies 

Untuk mengetahui kelimpahan masing-masing spesies kerang air tawar 

Corbiculidae melalui konversi dari data individu dalam 15 Ponar dredge menjadi 

satuan (individu/m
2
) dengan mangalikan dengan faktor pengali 

 

      
 , kemudian 

angka yang didapat dari perhitungan tersebut dibulatkan. 

Untuk mengetahui dominansi kerang air tawar Corbiculidae dihitung 

dengan menggunakan formula Indeks dominansi Simpson (Brower et al., 1998), 

sebagai berikut. 

   
  

 
      

Dimana :              Di = indeks dominansi 

                             ni = jumlah individu tiap spesies 

                             N = jumlah total individu tiap stasiun 
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Kriteria dominansi berdasarkan kriteria Torgersen dan Baxter (2006) sebagai 

berikut 

Dominan jika Di > 50 % 

Umum jika     Di 10 - 50 %  

Jarang jika      Di < 10 % 

3. Distribusi kerang air tawar Corbiculidae 

Distribusi kerang air tawar Corbiculidae dilihat dari keberadaan masing-

masing spesies kerang air tawar Corbiculidae pada tiap stasiun sampling di 

sepanjang sungai Brantas. Keberadaan yang dimaksud adalah ada atau tidaknya 

spesies tertentu pada stasiun sampling. Frekuensi keberadaan suatu spesies di 

semua stasiun tersebut menggambarkan kontinuitas distribusi dari kerang air 

tawar Corbiculidae di sepanjang sungai Brantas.  

4. Komparasi data antara periode Januari – Februari  2012 dan periode April – Mei  

2011 

Untuk mengetahui komparasi mengenai macam spesies, kelimpahan dan 

indeks dominansi, serta pola distribusi longitudinal kerang air tawar Corbiculidae 

di sungai Brantas antara periode Januari-Februari 2012 dan periode April-Mei 

2011, akan dijawab secara deskriptif. Kemudian untuk mengetahui perbandingan 

jumlah individu antara penelitian periode Januari-Februari 2012 dan periode 

April-Mei 2011 digunakan uji Mann-Whitney (U). 
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Uji Mann-Whitney (U) di hitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut (Hendrik, 2011) :  

 

U1 = n1.n2 +  n1 (n1 + 1)   − ∑ R1 

2 

U2 = n1.n2 +  n2 (n2 + 1)   − ∑ R2 

2 

Dimana : 

U1  = Nilai uji Mann-Whitney sampel 1 

U2  = Nilai uji Mann-Whitney sampel 2 

n1 = jumlah sampel 1 

n2 = jumlah sampel 2 

R1 = jumlah jenjang pada sampel 1 

R2 = jumlah jenjang sampel 2 
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