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ABSTRAK
Fitoplankton merupakan salah satu oragnisme mikroskopis yang mempunyai peran sebagai produsen primer dan
dapat dijadikan sebagai bioindikator suatu perairan, salah satunya tambak. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis perbedaan struktur komunitas fitoplankton pada tambak yang dekat dan jauh dengan pemukiman
sekaligus mengevaluasi kondisi perairannya. Penentuan stasiun secara purposive sampling yaitu pengambilan
sampel secara random di 2 stasiun, masing-masing stasiun tiga titik. Penelitian dilakukan pada Februari 2021 di
Desa Tanggulrejo Kecematan Manyar, Kabupaten Gresik. Sampel fitoplankton dianalisis menggunakan indeks
keanekargaman (H’), indeks keseragaman (E), indeks dominasi (C), dan indeks nilai penting (INP). Parameter
kualitas air yang diukur yaitu suhu, kecerahan air, TDS, salinitas, DO, CO2 terlarut , pH, dan nitrat. Analisis uji
statistik yang digunakan adalah uji t dan PCA. Hasil penelitian menujukkan struktur komunitas fitoplankton
tertinggi pada tambak yang dekat pemukiman yaitu, Bacillariophyceae dan ada 17 genus, sedangkan yang jauh
dari pemukiman yang tertinggi adalah Cyanophyceae dan ada 11 genus. Nilai Indeks keanekaragaman (H’)
tambak dekat dengan pemukiman adalah 2,48, sedangkan tambak jauh dari pemukiman adalah 1,8 yang
menggambarkan komunitas fitoplankton kategori sedang. Nilai Indeks Keseragaman (E) tambak dekat
pemukiman adalah 0, 242, sedangkan tambak jauh dari pemukiman adalah 0,242 yang menggambarkan tidak
merata distribusi fitoplankton. Nilai Indeks Dominasi (C) yang dekat dengan pemukiman adalah 0,274, sedangkan
tambak jauh dari pemukiman adalah 0,476, yang menggambarkan tidak ada dominasi genus tertentu. Hasil
pengukuran parameter kualitas air menunjukkan kondisi perairan tambak udang yang tercemar karena melebihi
ambang batas SNI budidaya.
Kata kunci : Struktur Komunitas, Fitoplankton, Tambak Udang

ABSTRACT
Phytoplankton is microscopic organisms that has a role primary producer and bioindicator of a waters. This
study aims to analyze the differences in the phytoplankton community in ponds near and far from settlements as
well as to find the condition of the waters. Stations by purposive sampling at 2 stations. The research was
conducted in February 2021 in Tanggulrejo Village, Manyar District, Gresik Regency. Phytoplankton samples
were analyzed using diversity index (H'), uniformity index (E), dominance index (C), and important value index
(INP). The water quality parameters measured were temperature, air brightness, TDS, salinity, DO, dissolved
CO2, pH, and nitrate. Statistical test analysis is t test and PCA. The results highest phytoplankton community
structure in ponds near settlements, namely, Bacillariophyceae and there were 17 genera, while those far from
settlements highest was Cyanophyceae and there were 11 genera. The diversity index value (H') of ponds near
medium to settlements is 2.48 while ponds far from settlements is 1.8 which describes the category of
phytoplankton community. The Uniformity Index (E) value ponds near settlements is 0, 242, while ponds far from
settlements is 0,242 which describes the uneven distribution of phytoplankton. The value of the Dominance Index
(C) which is close to the settlement is 0.274, while pond far from the settlement is 0.476, which indicates there is
no dominance of a particular genus. The results of water quality parameters indicate that the condition of the
shrimp pond waters is polluted because it exceeds the SNI threshold for aquaculture.
Keywords: Community Structure, Phytoplankton, Shrimp Pond
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Pendahuluan
Udang merupakan salah satu komoditas yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
khususnya masyarakat daerah Gresik yang matapencahariannya menjadi petani tambak. tambak
budidaya di Gresik masih menggunakan metode tradisional dalam pengelolahannya, termasuk dalam
memenuhi kebutuhan pakan udang yang menggantungkan ketersediaan plankton sebagai pakan alami.
Keberhasilan dalam kegiatan budidaya sangat bergantung pada manajemen kondisi perairan. Kondisi
perairan tercemar dapat mengakibatkan kegagalan dalam kegiatan budidaya. Salah satu biota perairan
yang dapat dijadikan sebagai bioindikator perairan adalah fitoplankton. Fitoplankton adalah mikroalga
yang hidupnya mengapung di dalam air dan ukurannya sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat dengan
menggunakan mata telanjang [1].
Struktur komunitas dalam suatu perairan sangat dipengaruhi oleh faktor fisika dan kimia,
khususnya ketersediaan nutrient serta adanya cahaya matahari yang masuk ke perairan, sehingga
fitoplankton dapat memanfaatkan untuk mendukung kelangsungan hidupnya [2]. Komunitas plankton
dapat dijadikan bioindikator untuk memantau perubahan ekologis dalam suatu perairan. Ada beberapa
plankton sebagai bioindikator pencemaran seperti Ceratium trichoceros, Nitzschia sp., dan Dinophysis
caudata [3]. Plankton dalam suatu perairan ada yang bersifat menguntugkan dan merugikan. Menurut
Marwazi et al [4] jenis plankton dari kelas diatom seperti, Cosniodiscus sp., Nitzschia sp., dan
Rhisolenia sp. Plankton tersebut merugikan dikarenakan menghasilkan racun berupa neurotox, serta
dapat meningkatkan amoniak sehingga dapat mempersulit pernafasan pada ikan atau udang.
Adanya aktivitas manusia di dekat tambak, seperti membuang limbah organik (membuang sisa
makanan) dapat meningkatkan bahan organik dalam perairan. Limbah organik yang masuk kedalam
perairan akan didekomposisi oleh bakteri sehingga menjadi nitrit ataupun nitrat yang dapat dijadikan
sumber nutrient oleh fitoplankton [5]. Selain itu penambahan pemberian pupuk pada tambak akan
membuat perairan tambak mejadi kaya akan unsur hara. Pada penelitian sebelumnya oleh Mahmud [6]
bahwa pemberian pupuk meningkatkan kepadatan kelas bacillariphyceae, karena kelas tersebut lebih
cepat dalam merespon kenaikan unsur hara perairan. Sehingga pada penelitian ini, peneliti
menganalisis perbedaan struktur komunitas fitoplankton yang jauh dan dekat dengan pemukiman
sekaligus mengevaluasi kualitas airnya serta untuk mengetahui hubungan keduanya.
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Material dan Metode
Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan adalah formalin 4%, aquades, indikator pp, Na2CO3, CuSO4 . Sedangkan
untuk alat yang digunakan adalah plankton Net 25 Mesh , botol sampel, pipet tetes, mikroskop, buku
identifikasi , thermoraksa, DO meter, pH meter, spektrofotometer, hemocytometer, kermaik dan tali,
refraktometer, TDS meter, ATK, ember, kertas label, objek glass, cover glass, gelas beaker, timbangan
analitik, pengaduk, statif, erlemenyer, cool box.
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Metode
Penentuan lokasi sampling : Lokasi pengambilan sampel dilakukan di Desa Tanggulrejo Kecamatan
Manyar, Kabupaten Gresik. Pengambilan sampel dilakukan pada 2 stasiun. Pada stasiun 1, luas
tambak 6000 m2, lokasi tambak dekat pemukiman dan disekitarnya tidak ada vegetasi yang menaungi.
Sedangkan pada stasiun 2, luas tambak 2706 m2, lokasi tambak jauh dari pemukiman warga, dan
disekitar tambak terdapat vegetasi yang menaungi.

Gambar 1. Lokasi penelitian
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Pengambilan sampel : Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling
yaitu penentuan titik sampel secara random dengan pertimbangan tertentu. Pengambilan air
menggunakan ember sebanyak 5 liter di setiap titik yang telah ditentukan di masing masing stasiun,
kemudian sampel air disaring menggunakan plankton net 25 mesh. Air hasil dari penyaringan 100 ml
tersebut dimasukkan ke dalam botol sampel. Sampel air yang sudah disaring dan dimasukkan kedalam
botol ditambahkan 2 tetes formalin untuk pengawetan fitoplankton. Kemudian ditambahkan 5 tetes
CuSO4 yang sebelumnya sudah di larutkan dengan menggunakan aquades untuk menjaga sel-selnya
tidak rusak dan tetap berwarna. Selanjutnya, sampel fitoplankton siap untuk diindentifikasi di
laboratorium.
Identifikasi fitoplankton: Pengidentifikasian fitoplankton dilakukan di Laboratorium Pusat
Universitas Islam Malang. Identifikasi fitoplankton menggunakan mikroskop binokuler. Sampel air
fitoplankton diteteskan di Hemocytometer sebanyak 1 ml dan ditutup dengan gelas penutup, kemudian
diamati dibawah mikroskop perbesaran 10x. Setelah terlihat, fitoplankton diambil gambarnya dan
diidentifikasi dengan buku pedoman Shirota (1966) The Plankton of South viet-nam (Freshwater and
Marine Plankton) Colombo Plan Expert On Planktology: Faculty Of Science, Saigo University and
ThE Oceanographic Institute Of Nhatrang Viet-nam.
Pengukuran Parameter Kualitas Air: Pengukuran kualitas air dilakukan pada masing-masing
stasiun, Parameter yang diukur meliputi : suhu, kecerahan air, TDS, pH, DO, salinitas, CO2, dan nitrat.
Analisis data : Teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan menghitung indeks
keanekaragaman (H’), indeks keseragaman (E), indeks dominasi (C) dan indeks nilai penting (INP)
dan Kelimpahan (N).
Indeks Keanekaragaman (H’)
Untuk mengetahui keanekaragaman fitoplankton dilokasi penelitian dapat dihitung menggunakan
rumus Odum [7]:
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Keterangan :
H’= Indeks Keanekaragaman
ni= Jumlah Individu jenis ke-1
Ktot = Jumlah total individu keseluruhan
Indeks keseragaman (E)
Untuk mengetahui sebaran fitoplankton tiap jenis atau genus merata atau tidak, dapat dihitung
menggunakan rumus Latuconsina [8]

Keterangan :
E = Indeks keseragaman
H maks = ln.s
s = Jumlah jenis
Indeks Dominasi (C)
Untuk mengetahui spesies atau genus fitoplankton mendominasi kelompok lain atau tidak, dapat
menggunakan perhitungan dengan rumus Latuconsina [8]

Keterangan :
C = Indeks dominasi
ni = jumlah individu genus ke-1
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N = jumlah total individu
Indeks Nilai Penting (INP)
Indeks Nilai Penting (INP) ini menunjukkan spesies atau genus yang paling banyak di lokasi
penelitian. Untuk menghitung Indeks Nilai penting digunakan rumus Bengen [9]:
INP = KR+ FR
Keterangan :
INP = Indeks Nilai Penting
KR = Kerapatan Realatif
FR = Frekuensi Relatif
Kelimpahan (N)
Kelimpahan fitoplankton dihitung menggunakan metode Sedwick Rafter Cell
Kelimpahan fitoplankton dihitung menggunakan rumus Fachrul [10]:
N = ni x

(SCR).

x

Keterangan :
N = Kelimpahan Plankton (ind/L)
K = Jumlah plankton yang teridentifikasi
Vr = Volume air yang tersaring dalam botol sampel (mL)
Vo = Volume air yang dihitung diatas gelas objek (mL)
Vs = Volume air yang disaring (L)
Analisis Statistik : Analisis statistik yang digunakan yaitu PCA menggunakan software
paleontological statistic versi 4 dan uji T (independent) menggunakan software jamovi versi 1.8.2.
PCA (principle Component Analysis) digunakan untuk mengetahui hubungan parameter kualitas air
dengan jumlah genus fitoplankton yang telah teridentifikasi . Sedangkan Uji Tdigunakan untuk
membandingkan rata-rata sampel penelitian sehingga terlihat perbedaan secara signifikan.

Hasil dan Diskusi
Jenis fitoplankton : berdasarkan hasil pengamatan, stasiun 1 mempunyai variasi genus yang lebih
banyak dari stasiun 2. Hasil identifikasi dari semua stasiun ditemukan 8 kelas fitoplankton dengan
total 19 genus. Pada stasiun 1, ada 8 kelas yang ditemukan dengan total 17 genus. Pada stasiun 2, ada
7 kelas dengan total 11 genus.
Tabel 1. Jenis Fitoplankton pada perairan Tambak Udang Vannamei (Litopenaues vanameii)
Genus
Jenis Plankton
Kelas
Stasiun 1
Stasiun 2
Fitoplankton
Bacillariophyceae
Nitzschia
Nitzschia
Navicula
Triceratium
Triceratium
Rhizosolenia
Cyanophyceae
Synechocytis
Synechocytis
Merismopedia
Polycystis
Polycystis
Trebouxiophyceae
Closteriopsis
Closteriopsis
Crucigenia
Charophyceae
Closterium
Closterium
Staurastrum
Chlorophyceae
Pandornia
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Coscinodiscophyceae
Cyanobacteria
Zygnematophyceae

Scendesmus
Pediastrum
Cosdinodiscus
Asteromphalus
Anabaena
Cosmarium

Scendesmus
Mougeiotiopsis
Anabaena
Cosmarium

Tabel 2. Perbandingan Hasil Indeks Biologi pada Perairan Tambak Udang Vannamei (Litopenaues
vanameii)
Stasiun Pengamatan
Indeks Biologi
Stasiun 1
Stasiun 2
N
9275000
1949500
INP
2 Genus
3 Genus
H'
2.48
1.8
E
0.242
0.216
C
0.274
0.467
Kelimpahan (N): Berdasarkan hasil penelitian, jumlah kelimpahan yang tertinggi berada pada stasiun
1 yaitu 9275000 ind/L. Sedangkan pada stasiun 2 jumlah kelimpahannya adalah 1949500 ind/L. Pada
stasiun 1, adanya aktivitas di dekat tambak seperti membuang sisa-sisa makanan dapat meningkatkan
bahan organik dalam suatu perairan. Limbah organik yang masuk kedalam perairan akan
didekomposisi oleh bakteri aerobik sehingga menjadi nitrit ataupun nitrat yang dapat dijadikan sumber
nutrient oleh fitoplankton [5]
Tabel 3. Perbandingan Jumlah Kelimpahan Genus Fitoplankton yang Dekat (Stasiun 1) dan Jauh
(Stasiun 2) dari Pemukiman
Stasiun 1
Stasiun 2
N
N
Genus
A
B
C
A
B
C
Nitzschia
Cosmarium
Synechocystis
Closteriopsis
Crucigenia
Closterium
Merismopedia
Pandornia
Navicula
Triceratium
Scedesmus
Pediastrum
Cosdinodiscus
Asteromphalus
Anabaena
Staurastrum
Polycystis
Sains Alami

20250
1500
46750
1250
3500
1250
3500
1500
2250
1250
250
0
250
500
0
0
0

90500
2500
42250
8750
5250
1250
8750
1750
4250
6000
5250
500
1750
500
500
0
0

71250
3000
65500
8500
11250
3250
5750
2250
2000
15000
7750
2000
500
500
0
750
750

3640000
140000
3090000
370000
400000
115000
360000
110000
170000
445000
265000
50000
50000
30000
10000
15000
15000

8000
1750
2500
2500
0
750
0
0
0
1750
500
0
0
0
0
0
500

0
0
3725
0
0
0
0
0
0
250
0
0
0
0
1250
0
250
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0
0
59000
0
0
0
0
0
0
7250
0
0
0
0
1500
0
2250

160000
35000
1304500
50000
0
15000
0
0
0
185000
10000
0
0
0
55000
0
60000
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Rhizosolenia
Mougeotiopsis

0
0

0
0

0
0

0
0
9275000

0
0

1750
1750

0
250

35000
40000
1949500

Pada stasiun 1, memperlihatkan jumlah kelimphan yang paling tinggi, hal tersebut dikarenakan
lokasinya yang berdekatan dengan pemukiman warga sehingga terdapat aktivitas membuang limbah
organik dalam tambak. Limbah organik yang masuk kedalam tambak akan mengalami penguraian oleh
bakteri aerobik dan menghasilkan unsur hara [11], selain itu aktivitas tersebut juga akan
mengakibatkan penumpukan zat organik dalam tambak sehingga akan mempercepat terjadinya
eutrofikasi. Hal tersebut sesuai dengan Alfionita [12] bahwa masukan bahan organik dari aktivitas
manusia yang masuk kedalam suatu perairan akan mengganggu existing perairan, serta kandungan
banhan organik yang tinggi akan mengakibatkan perairan mengalami eutrofikasi. Eutrofikasi dalam
suatu perairan akan meningkatkan kandungan amonia dalam perairan yang sifatnya toksik bagi biota
air. Sehingga jika eutrofikasi ini terjadi maka akan membahayakan ikan maupun udang yang
dibudidayakan.
Genus Nitzchia dari kelas Bacillariophyceae merupakan genus yang paling banyak ditemukan
di stasiun ini. Nitzschia merupakan fitoplankton yang menghasilkan toksin asam domoic (DA) yang
dapat menyebabkan gangguan gastroenteritis dan meurological. asam domoic ini akan larut dalam air
yang melakukan analog neurotransmitter glutamat reseptor agonist. Nitszchia merupakan fitoplankton
penyebab Harmful Alga Bloom (HABs) yang dapat menyebabkan penyakit Amnesic Shellfish
Poisoning (ASP) [13]. Fitoplankton penyebab HABs ini dapat membahayakan biota air lainnya,
dikarenakan keberadaannya yang dapat yang menghasilkan asam domoic tinggi mengakibatkan
kondisi deplesi oksigen, yaitu anoksia dan hipoksia, sehingga sangat mengganggu sistem pernapasan
pada ikan atau udang. Hal tersebut menyebabkan kematian massal pada ikan [14]. Kelas lain yang
memproduksi racun ichthyotoxin yaitu Chlorophyceae dari genus Scendesmus dan pediastrum.
Menurut Graneli dan Tuner [15], bahwa racun ichthyotoxin merupakan racun toksin ikan yang dapat
mengakibatkan insang tersumbat sehingga proses pernapasan sulit dilakukan.
Banyaknya jumlah fitoplankton yang bersifat merugikan ini dapat mengindikasikan penyebab
dari kematian massal udang di Desa Tanggulrejo pada beberapa bulan terakhir. Racun-racun yang
diproduksi oleh beberapa jenis fitoplankton tersebut dapat mengakibatkan kematian pada udang.
Sehingga perlu adanya kontrol lebih lanjut mengenai adanya aktivitas pembuangan limbah organik
kedalam tambak, selain itu juga perlu adaanya kontrol kendali dalam pemberian pupuk agar kondisi
maupun kualitas perairan tetap seimbang dan tidak terjadi blooming.
Jumlah kelimpahan tertinggi pada stasiun 2 adalah pada genus synechocytis yang termasuk
dalam kelas cyanophyceae. Menurut Marwazi et al [4] jenis alga hijau biru atau cyanophyceae dari
genera Anabaena, Aphanizomenin, dan microsystis merupakan jenis fitoplankton yang menghasilkan
racun, memiliki properti toksigenik yaitu microcystin. Kelas Bacillariphyceae dari genera juga
memperlihatkan jumlah yang cukup banyak nitszhia. Pada stasiun 2, memperlihatkan jumlah
fitoplankton toksik yang lebih sedikit dibandingkan dengan stasiun 1. Pada stasiun 2 tidak ada
aktivitas pembuangan limbah yang menyebabkan penumpukan bahan organik sehingga memperkecil
populasi fitoplankton dalam perairan tambak stasiun 2. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan
Tampubolon [16] perbedaan kelimpahan pada setiap stasiun dapat dipengaruhi oleh kegiatan disekitar
perairan dan juga kondisi di setiap stasiunnya, dimana setiap stasiun mempunyai pengaruh
antropogenik yang berbeda dan adanya ketersediaan unsur hara yang juga mempengaruhi
pertumbuhan fitoplankton khususnya diatom.
Indeks Nilai Penting (INP): Kelas Bacillariophyceae ditemukan di kedua stasiun, tetapi yang terlihat
paling banyak ditemukan pada stasiun 1. Kelas Bacilariophyceae atau diatom merupakan kelas yang
paling banyak ditemukan karena diatom merupakan fitoplankton yang memiliki kemampuan
reproduksi yang tinggi, sehingga menyebabkan jumlahnya banyak. Kelas Bacilariophyceae ini mampu
melakukan reproduksi tiga kali dalam waktu 24 jam, sedangkan fitoplankton lainnya hanya satu kali
dalam 24 jam [17]. Menurut Arinardi et al [18] diatom memiliki kemampuan melakukan pembelahan
sel dengan cepat yaitu sekitar empat jam sekali. Selain itu, fitoplankton yang berasal kelas
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Bacillariophyceae bersifat kosmopolit (tersebar luas) dan paling cepat berkembang biak di perairan
[19].
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Stasiun 1

Stasiun 2

Lokasi

Nitzschia
Synechocystis
Triceratium
Crucigenia
Closteriopsis
Merismopedia
Scedesmus
Navicula
Cosmarium
Closterium
Pandornia
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Asteromphalus
Pediastrum
Polycystis
Staurastrum
Anabaena
Mougeotiopsis
Rhizosolenia

Gambar 2. Grafik Indeks Nilai Penting (INP)
Kelas Cyanophyceae ditemukan paling banyak di kedua stasiun, kelas cyanophyceae ini
termasuk dalam filum cyanophyta. Filum cyanophyta ini memiliki kemampuan adaptasi dengan
lingkungan yang kurang menguntungkan. Selain itu, genus Synechocystis merupakan jenis
fitoplankton yang berbentuk bulatan-bulatan kecil yang hidupnya berkoloni [20]. Cyanophyceae juga
merupakan jenis mikroalga yang bersifat kosmopolit yang hidupnya berkoloni dengan ketersedian
unsur hara yang cukup atau lebih [21].
Indeks Keanekaragaman (H’): Hasil analisis data perhitungan indeks keanekaragaman stasiun 1
yaitu 2,48 sedangkan pada stasiun 2 nilainya lebih rendah yaitu, 1,80. Berdasarkan nilai kisaran indeks
keanekaragaman (H’) di kedua stasiun dikategorikan sedang. Sesuai dengan kriteria menurut Heip et
al. [22], yaitu 1,0 < H’< 3,0 yang menunjukkan keanekaragaman kategori sedang. Perbedaan nilai
indeks keanekaragaman dapat disebabkan beberapa faktor fisika kimia air. Ketersediaan nutrisi dan
pemanfaatan nutrisi yang berbeda dari setiap individu serta kemampuan fitoplankton untuk
beradapatasi dengan lingkungan disekitarnya [23].
Indeks Keseragaman (E) : Berdasarkan hasil analisis data indeks keseragaman pada lokasi penelitian
didapatkan nilai indeks 0,242 di stasin 1 san 0,216 di stasiun 2. Nilai indeks tersebut tergolong dalam
indeks keseragaman yang rendah karena angka yang mendekati 0 (nol). Nilai indeks keseragaman
yang rendah menujukkan keseragaman jenisnya rendah yang diakibatkan persebaran individu tiap
jenisnya tidak merata. Tidak meratanya jumlah fitoplankton pada tiap genusnya disebabkan karena
tidak adanya arus atau proses pengadukan oleh kincir. Lokasi penelitian ini merupakan tambak
tradisional masih belum menggunakan kincir untuk proses pengadukan, hanya mengandalkan angin
sebagai proses pengadukan badan air.

Indeks Dominasi (C): Berdasarkan hasil analisis data, dari kedua stasiun semua angka mendekati 0
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Parameter Kualitas Air: Pengukuran kualitas air dilakukan untuk mengetahui kondisi perairan,
karena dapat mempengaruhi kehidupan biota perairan. Pada suatu habitat, karakteristik fisika dan
kimia akan mendukung pertumbuhan dan kehidupan struktur komunitas suatu organisme di dalamnya,
termasuk jenis fitoplankton.
Tabel 4. Perbandingan Hasil Rata-Rata Kualitas air pada Stasiun Pengamatan
Parameter Kualitas
Air
Suhu (ºC)
Kecerahan Air (cm)
TDS (ppm)
Salinitas (‰)
pH
DO(mg/L)
CO2 Terlarut (Mg/L)
Nitrat (mg/L)

Stasiun
1
30.5
20.7
166.7
1.2
9.6
9.52
1.26
3.89

Standar
Deviasi

Stasiun 2

Standar
Deviasi

SNI Budidaya
Udang Vaname

± 0.5
± 0.57
± 5.50
± 0.05
± 0.05
± 0.26
± 0.32
± 0.07

30.3
16
216.3
1.2
9.53
9.05
0.96
3.51

± 0.57
±1
± 2.08
± 0.05
± 0.09
± 0.58
± 0.27
± 0.88

28.5-31.5 ºC
20-40 cm
150-200 ppm
10-40‰
7.5-8.5
>4 mg/l
< 0.01 mg/l

Parameter fisik maupun kimia yang diukur dalam penelitian ini menujukkan hasil kurang stabil
untuk kegiatan budidaya, dikarenakan paramter kecerahan air, TDS, salinitas, dan pH berada pada
ambang batas SNI untuk kegiatan budidaya udang vaname. Berdasarkan hasil uji t menujukkan
parameter kecerahan air memiliki nilai p-same 0.002 dan TDS memiliki niali p-same <0.001. Kedua
parameter tersebut nilai p same menunjukkan <0.05 atau signifikan.
Kecerahan air pada kedua stasiun memang terlihat berbeda nyata, pada stasiun 2 kecerahan air
lebih rendah daripada stasiun 1. Hal ini terjadi karena pada stasiun 2 kandungan bahan organik pada
tambak lebih tinggi sehingga menyebabkan rendahnya nilai kecerahan. Menurut Hartati [25]
Kecerahan air dapat disebabkan oleh adanya bahan organik maupun anorganik yang tersuspensi dan
terlarut seperti, lumpur, pasir halus serta berupa plankton atau mikroorganisme lainnya. Kandungan
TDS atau Total Dissolved Solid pada stasiun 1 lebih tinggi kandungan padatan terlarutnya
dibandingkan stasiun 2. Hal ini diduga karena stasiun 1 saat sebelum pengambilan sampel penelitian
diberikan pupuk sehingga kandungan bahan organik dalam air menjadi lebih tinggi.
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(nol). pada stasiun 1 yaitu 0,2 dan pada stasiun 2 yaitu 0,4. Perairan tambak udang vannamei
(Litopenaues vanameii) di kedua stasiun di kategorikan rendah karena mendekati angka 0, sehingga
tidak ada genus yang mendominasi [7]. Hal ini diperkirakan karena kondisi lingkungan pada saat
penelitian seperti salinitas, kecerahan, suhu, mendukung dan cocok bagi pertumbuhan fitoplankton
[24].
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Gambar 3. Hubungan Fitoplankton dengan Parameter Kualitas Air
Parameter, suhu, DO, salinitas dan nitrat memiliki mempunyai sudut sempit (<900) dengan genus
Nitzschia, Cosmarium, Closteriopsis, dan Cosmarium, hal tersebut mengintepretasikan bahwa genusgenus tersebut memiliki korelasi positif atau berbanding lurus dengan jumlah setiap genus. Hal ini
sesuai dengan pernyataan Latuconsina [8] kadar oksigen terlarut (DO) akan menurun jika terjadi
pencemaran limbah organik yang berlebihan, karena bakteri aerobik yang berperan dalam proses
dekomposisi bahan organik akan membutuhkan oksigen terlarut, sehingga semakin tinggi bahan
pencemran limbah organik maka akan semakin tinggi kadar oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh
bakteri aerobik untuk mendekomposisi bahan organik tersebut. Salinitas pada suatu perairan dapat
mempengaruhi kelimpahan dan distribusi plankton karena salinitas merupakan faktor yang cukup
penting bagi kelangsungan hidup plankton. Perubahan salinitas mengakibatkan plankton
mempertahankan keseimbangan tekanan osmosis antara protoplasma dengan perairan [26]. Korelasi
positif antara nitrat dengan fitoplankton didukung dengan pernyataan Arazi [26] bahwa pertumbuhan
populasi dan pertumbuhan fitoplankton di perairan berhubungan dengan adanya nutrient. Kandungan
nitrat berpengaruh terhadap kelimpahan fitoplankton.
Parameter CO2 terlarut membentuk sudut <900 dengan genus Synechocystis yang menunjukkan
korelasi positif. Hal ini didukung dengan Widiana [27]. kandungan CO2 yang cukup dapat membantu
dan mendukung kelangsungan proses fotosintesis bagi kehidupan fitoplankton, dan parameter
kecerahan air membentuk sudut <900 Triceratium yang menunjukkan bahwa adanya korelasi positif
atau berbanding lurus. Hal ini didukung dengan pernyataan Dimenta et al [28] bahwa nilai kecerahan
air berkorelasi positif dengan kelimpahan fitoplankton, hal tersebut dikarenakan fitoplankton
membutuhkan cahaya matahari untuk kegiatan fotosintesis dan rendahnya nilai kecerahan akan
menghambat penetrasi cahaya kedalam kolam sehingga kegiatan fotosintesis tidak berjalan dengan
baik, sedangkan genus Synechocystis dengan pH membentuk sudut tumpul >900 yang menujukkan
korelasi negative atau berbanding terbalik. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Novia et al. [29],
kelimpahan plankton akan semakin menurun seiring dengan naiknya nilai pH, karena kandungan air
yang terlalu asam atau terlalu basa akan menganggu metabolisme serta respirasi plankton. Genus
Rizosolenia dan Mougeotiopsis dengan TDS membentuk sudut tumpul >900 yang menujukkan korelasi
negatif atau berbanding terbalik. Hal ini sesaui dengan pernyataan Novia et al. [29], bahwa semakin
tinggi nilai TDS maka akan menurunkan jumlah kelimpahan plankton. Tingginya nilai TDS
mengakibatkan penetrasi cahaya matahari yang masuk ke air akan berkurang sehingga akan
menganggu proses fotosintesis.

Sains Alami

Struktur Komunitas Fitoplankton Tambak Udang

Januari 2022

Kesimpulan
Struktur komunitas fitoplankton tertinggi pada tambak dekat pemukiman adalah
Bacillariophyceae, ada 17 genus dari 8 kelas fitoplankton, sedangkan yang jauh dari pemukiman
adalah cyanophyceae, ada 11 genus. Nilai Indeks keanekaragaman (H’) tambak dekat pemukiman
adalah 2,48, sedangkan tambak jauh dari pemukiman adalah 1,8 yang menggambarkan komunitas
fitoplankton kategori sedang. Nilai Indeks Keseragaman (E) tambak dekat pemukiman adalah 0, 242,
sedangkan tambak jauh dari pemukiman adalah 0,242 yang menggambarkan tidak merata distribusi
fitoplankton. Nilai Indeks Dominasi (C) yang dekat pemukiman adalah 0,274, sedangkan tambak jauh
dari pemukiman adalah 0,476, yang menggambarkan tidak ada dominasi genus tertentu. Hasil
pengukuran kualitas air menunjukkan kondisi perairan tambak udang yang tercemar karena melebihi
ambang batas SNI budidaya. Hubungan fitoplankton dengan parameter kualitas air menujukkan
korelasi positif untuk suhu, kecerahan air, salinitas, DO, CO2 terlarut, dan nitrat. Sedangkan untuk pH
dan TDS memiliki korelasi negatif.

Daftar Pustaka
[1] Rachman, Arief. 2019. Struktur komunitas Fitoplankton di Area Tambang Timah Perairan Sekitar
kabupaten Bangka Barat. Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol. 20 No.2.

Vol.4

No.2

[2] Zakiyyah, Isyarotuz et al. 2016. Struktur Komunitas Plankton Perairan Payau di Kecamatan
Wedung Kabupaten Demak. Jurnal Bioma vol. 18 No. 1 Hal 89-96 ISSN : 1410-8801.
[3] Paena, Mudin et al. 2020. Analisa Struktur Komunitas Fitoplankton dan Potensi Penggunaannya
Sebagai Bioindikator Limbah Organik di Teluk Labuamge. Jurnal Riset Akuakultur,15(2).
129-139.
[4] Marwazi, Muh et al. 2016. Kualitas Air Kolam Budidaya Ikan Air Tawar Balai Benih Ikan Batu
Kumbung Menggunakan Bioindikator Alga untuk Pengembangan Praktikum Botani
Tingkat Rendah. Jurnal Pendidikan Biologi PKIP Universitas Mataram
[5] Nasution, Afiah et al. 2019. Analisis Hubungan Kelimpahan Fitoplankton dengan Kandungan
Nitrat dan Fosfat di Perairan Morosari, Demak. Journal Of Maquares Vol 8, No.2 Hal 7886.
[6] Mahmud, Syaikhul et al. 2012. Struktur Komunitas Fitoplankton pada Tambak dengan Pupuk dan
Tambak Tanpa Pupuk di Kelurahan Wonorejo, Surabaya, Jawa Timur.
[7] Odum, E. P. 1993. Dasar-Dasar Ekologi. Edisi Ketiga : Terjemahan Samingan T., Srigandono.
Fundamentals Of Ecology. Third Edition. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
[8] Latuconsina, H. 2020. Ekologi Perairan Tropis : Prinsip Dasar Pengelolaan Sumber Daya Hayati
Perairan. Cetakan ke-3. UGM Press. Yogyakarta

J.

KnownNat

[9] Bengen, D.G. 2000. Sinopsis Ekosistem dan Sumber Daya Alam Pesisir. Pusat Kajian Sumberdaya
Pesisir dan Lautan- Institut Pertanian Bogor.
[10] Fachrul MF.2008. Metode Sampling Bioekologi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
[11] Vranata, S. D. 2013. Hubungan Nisbah C/N dengan Jumlah Total Bakteri pada Sedimen Tambak
di Areal Balai Besar PENGEMBANGAN Budidaya Air Payau, Jepara. Journal Of
Management Of Aquatic Resources Vol.2. No.3.
[12] Alfionita, Andi Nur Afia et al. 2019. Pengaruh Eutrofikasi Terhadap Kualitas Air di Sungai
Jeneberang. Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian Vol.5 No.1 : 9-23.
[13] Gurning, Lestari Febriant Pitaloka et.al. 2020. Kelimpahan Fitoplankton Penyebab Harmful Algal
Bloom di Perairan Desa Bedono, Demak. Journal of Marine Research. vol 9, No.3 pp.251260.
[14] Aprianti, Nyayu Sandra et al. 2015. Kajian Tetang Fitoplankton yang Berpotensi Sevagai HABs.
Diponegoro Journal of Maquares Vol 4. No.3. Hal. 132-138.
Sains Alami

Struktur Komunitas Fitoplankton Tambak Udang

Januari 2022

[15] Graneli, E dan J.T Turner. 2006. Ecology Of Harmful Algae. Springer Berlin Heidelberg. New
York.
[16] Tampubolon, Miduk et al.2017. Analisis Pencemaran Antropogenik dan Struktur Komunitas
Diatom Planktonik sebagai Indikator Pencemaran Perairan di Selat Air Hitam. Jurnal Zona
Vol 1, No. 2 ISSN: 2502-6496.
[17] Aryawati, Riris & Hikmah Thoha. 2011. Hubungan Kandungan Klorofil-A dan Kelimpahan
Fitoplankton di Perairan Berau Kalimantan Timur. Maspari Journal 02 89-94
[18] Arinardi, O. H, et.al. 1997. Kisaran Kelimpahan Dan Komposisi Plankton Predominan Di
perairan Kawasan Timur Indonesia. P3O-LIPI. Jakarta.
[19] Samadan, Gamal M, dkk. 2020. Kelimpahan Plankton pada Budidaya Udang Vaname
(Litopenaeus
vanameii) dengan Kepadatan Berbeda di Tambak Lahan Pasir. Jurnal
Ilmu Kelautan Kepulauan vol 3 (2); 222-229.

Vol.4

No.2

[20] Suryanto, Asus Maizar & Umi Herwati. 2009. Pendugaan Status Trofik dengan Pendekatan
Kelimpahan Fitoplankton dan Zooplankton di Wasuk Sengguruh, Karangkates, Lahor,
Wlingi Raya, dan Wonorejo Jawa Timur. Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan Vol. 1 No.
1
[21] Lestari, Rita dwi Ayu, dkk. 2020. Struktur Komunitas Mikroalga Epifit Berasosiasi Pada Padina
sp. di Perairan Desa Sepempang Kabupaten Natuna. Jurnal Laut Khatulistiwa vol. 3 No.2
Hal 40-47 ISSN: 2614-6142
[22] Heip C9.H.R., Herman P.M.J.,and Soetaert K. 1998. Indices of Diversity and Evenness
Oceanis.24 (4):61-87.
[23] Rashidy, Erwin Adhe.,dkk.2013. Komposisi dan Kelimpahan Fitoplankton di Perairan Pantai
Kelurahan Tekolabbua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi
Selatan. Jurnal Alam dan Lingkungan , vol 4(7) ISSN 2086-4604.
[24] Jannah, Raudhatul., Zainal A. Muchlisin. 2012. Komunitas Fitoplankton di Daerah Estuaria
Krueng Aceh, Kota Banda Aceh. Jurnal Depik, 1(3):189-195 ISSN 2089-7790
[25] Hartati, Retno..et al. 2012. Struktur Komunitas Pdaang Lamun di Perairan Pulau Kumbang,
Kepulauan Karimun Jaya. Jurnal Ilmu Kelautanvol.17(4):217-223.
[26] Arazi, Ridwan., Isnaini, Fauziyah. 2019. Struktur Komunitas dan Kelimpahan Fitoplankton serta
Keterkaitannya dengan Parameter Fisika- kimia di Perairan Pesisir Banyuasin Kabupatem
Banyuasin. Jurnal Penelitian Sains Vol.21 No. 1.

J.

KnownNat

[27] Widiana, Rina. 2012. Komposisi Fitoplankton yang Terdapat di Perairan Batang Plangki
Kabupaten Sijunjung. Jurnal Pelangi Vol.5 No.1. (23-30).
[28] Dimenta, Rivo Hasper et al., 2020. Kualitas Sungai Bilah Berdasarkan Biodiversitas Fitoplankton
Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Jurnal Ilmu Alam dan Lingkungan 11(2), 24-33.
[29] Novia, Rani. Adnan, Irwan Ramadhan Ritonga. 2016. Hubungan Parameter Fisik-Kimia Perairan
dengan Kelimpahan Plankton di Samudera Hindia Bagian Barat Daya. Jurnal Depik 5(2).

Sains Alami

Struktur Komunitas Fitoplankton Tambak Udang

