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III. METODE PENELITIAN 

 
 

A. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli-September 2014 di Gosong 

Susutan sekitar wilayah perairan Teluk Lampung . 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Peta Lokasi Gosong Susutan, Kecamatan Padang Cermin, 
                  Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung (Google Earth, 2015) 
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B. Alat dan Bahan 

Penelitian ini menggunakan alat selam dasar dan SCUBA untuk 

membantu aktivitas penelitian di bawah air, depth meter untuk mengukur 

kedalaman, kamera bawah air untuk dokumentasi penelitian, alat tulis 

berupa sabak dan pensil, serta meteran untuk mengukur rapatan terumbu 

karang. Selain itu untuk mengetahui kondisi perairan dan jumlah plankton 

menggunakan alat berupa plankton net no.25, plastik, termometer, 

botol/wadah plankton, sacchi disc, karet gelang, alumunium foil. 

Sedangkan bahan yang digunakan adalah alkohol 70%. 

 

C.  Metode Kerja 

Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Line 

Intercept Transect (LIT) untuk melihat life form (bentuk pertumbuhan) 

yang telah dimodifikasikan sesuai dengan kebutuhan penyeragaman 

pengumpulan data penelitian terumbu karang di perairan ASEAN dan 

Australia (UNEP,1993).  Pengumpulan data lapangan mengacu kepada 

cara pencatatan yang telah baku, yaitu dengan menggunakan pedoman 

kategori bentuk hidup yang terdiri dari 24 kategori untuk mahluk biotik 

dan 5 kategori untuk abiotik.  Penentuan identifikasi jenis terumbu karang 

berdasarkan Veron (1986) untuk jenis terumbu karang di wilayah Indo-

Pasifik dan Australia.  Pengambilan data ini dilakukan melalui beberapa 

tahap, yaitu sebagai berikut ; 
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1.   Penetapan Stasiun Pengamatan 

Gosong Susutan merupakan salah satu gosong yang dikelilingi terumbu 

karang disetiap sisinya yang berada di wilayah teluk Lampung. Pada daerah 

Gosong ini dilakukan pengamatan untuk dilakukan survei potensi terumbu 

karang.Pada setiap jarak 100-200 meter dilakukan ‘manta-tow’ yaitu 

pengamatan secara visual pada area yang luas dengan waktu yang singkat 

untuk melihat keadaan di dasar perairan. Berdasarkan hasil survei 

pendahuluan tersebut, diketahui bahwa terumbu karang banyak dijumpai di 

perairan ini.  Untuk memudahkan pengamatan akan memilih beberapa 

lokasi terumbu karang untuk dijadikan stasiun pengamatan.  Pemilihan ini 

didasarkan atas hamparan terumbu karang yang dianggap layak untuk 

dianalisis kondisinya.  Koordinat stasiun pengamatan pengamatan 

ditentukan dengan alat GPS (Global Positioning System). Titik koordinat 

tersebut adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 2. Titik Kordinat Pengamatan Terumbu Karang di Gosong 
               Susutan 
 

Stasiun Pengamatan Koodinat 
South East 

I 05°39´05.4” 105°15´48.6” 
II 05°39´07.1” 105°15´55.5” 
III 05°38´59.5” 105°15´53.8” 

 

 

2.    Kriteria Kondisi Terumbu 

     Kondisi Terumbu karang dapat dibedakan menurut luas tutupan koloni 

suatu jenis karang yang dinyatakan dalam persen tutupan.  Secara umum 
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kondisi tutupan terumbu karang dibedakan berdasarkan persen karang 

hidup, persen karang mati, dan persen karang lunak.  Untuk kepentingan 

yang lebih rinci biota komunitas terumbu karang dibedakan menurut 

kategori-kategori yang berlaku di seluruh dunia. 

 

3.    Prosedur Pengamatan dan Analisis 

Analisis kondisi terumbu karang dilakukan dengan menggunakan 

metodeLIT (Line Intercept Transect).  Pelaksanaan metode ini 

memerlukan unsur-unsur berikut ini. 

- Meteran gulungan sepanjang 50 meter; 

- Alat tulis bawah air; 

- Alat selam (SCUBA sets); 

- Kamera video bawah air. 

 

4.    Cara kerja sebagai berikut : 

a. Keanekaragaman Jenis Plankton : 

 Contoh plankton diambil dari 3 stasiun dengan menggunakan plankton 

net no.25 dengan spefikasi tertentu sesuai dengan jenisnya untuk 

fitoplankton digunakan jaring plankton dengan ukuran mata jaring 80 

µm, diameter mulut jaring 0,31 m dan panjang jaring 100 cm; untuk 

zooplankton digunakan jaring plankton dengan ukuran mata jaring 300 

µm, diameter mulut jaring 0,45 m dan panjang jaring 180 cm pada 

kedalaman 5 dan 10 meter.  Pada setiap mulut jaring plankton 
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dilengkapi dengan  “flowmeter” untuk mengukur volume air yang 

masuk kedalam jaring. 

 Kemudian masing-masing sampel diberi kertas label dan alkohol 70% 

sebanyak 3 tetes.  

 Selanjutnya sampel diamati di bawah mikroskop untuk diidentifikasi. 

b. Keanekaragaman Terumbu Karang : 

 Di atas hamparan terumbu karang dibuat garis transek sepanjang 100  

meter dengan cara merentangkan pita meteran sejajar garis pantai pada 

kedalaman tertentu (5 m dan 10 m); 

 Setelah itu, dimulai dari stasiun pengamatan nol meteran garis transek, 

dilakukan pencatatan panjang tutupan setiap kategori objek yang dilalui 

garis meteran (dengan satuan cm); 

 Kategori objek didasarkan atas golongan zat penyusun objek tersebut 

(misalnya air, pasir, dan batu) atau berdasarkan bentuk hidupnya jika 

objek tersebut adalah karang atau hewan lain yang berasosiasi dengan 

terumbu karang; 

 Panjang tutupan setiap kategori dijumlahkan, dibagi dengan total 

transek lalu dikalikan 100% diperoleh nilai persentase tutupan terumbu 

karang. 
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D. Analisis Data 

1. Penentuan Kemelimpahan Jenis Plankton 

a. Untuk mengukur kelimpahan plankton dapat dihitung dengan 

menggunakan metode Sedgwick Rafter (Odum, 1983), sebagai berikut:  

N = 풏풔	풙	푽풂
푽풔	풙	푽풄

 
 
Keterangan : 

N = Kemelimpahan (Ind/liter) 

ns = Jumlah individu plankton pada SR 

Va = Volume air yang terkonsentrasi dalam botol (30 ml) 

Vs = Volume air dalam preparat SR (1 ml) 

Vc = Volume air sampel yang disaring (20 liter)  

 

b. Untuk menghitung indeks keseragaman plankton yang 

dikemukakan oleh Daget (1976) sebagai berikut :  

퐸 =
H′

H′maks 

Keterangan :  

E           = Indeks Keseragaman  

H’         = Indeks Keanekaragaman  

H maks = Ln S  

S           = Jumlah Spesies Indeks Keseragaman berkisar antara 0-1.  
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dengan kriteria  : 

0  <  E   0.5 : Komunitas tertekan 

0.5 < E  0.75 : Komunitas labil 

E > 0.75          : Komunitas stabil 

 

c. Indeks Keanekaragaman (H’) (Shanon-Weiner, 1949):  

 

H′ = Pi. Ln. Pi 

Keterangan :      

H’    = Indeks Keanekaragaman 

Pi     = Jumlah individu spesies ke-i dibagi jumlah total individu 

Lnpi = Ln Jumlah individu spesies ke-i dibagi jumlah total individu 

 

dengan kriteria : 

H’  2      : Keanekaragaman kecil 

2< H’  3 : Keanekaragaman sedang 

H’ > 3      : Keanekaragaman tinggi 

 

d. Indeks dominansi (D) (Krebs, 1989) : 

퐷 = pi 2 
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Keterangan :  

D : Dominansi Simpson 

Pi : Jumlah individu spesies ke-i dibagi jumlah total individu 

dengan kriteria  : 

0 < D  0.5 : Dominansi rendah 

0.5< D  0.75 : Dominansi sedang 

0.75< D  1 : Dominansi tinggi 

2. Penentuan Keanekaragaman Jenis Terumbu Karang  

Untuk mengetahui keragaman jenis terumbu karang pada setiap stasiun 

penelitian maka data yang diperoleh diidentifikasikan di Laboratorium 

Zoologi FMIPA Unila dengan menggunakan buku panduan identifikasi 

karang Veron (1993).  Untuk memperkirakan kondisi lingkungan secara 

biologis maka dilakukan penghitungan Indeks Diversitas menggunakan 

rumus Shanon-Wienner, yaitu: 

a. Indeks Keanekaragaman (H’) yang paling umum digunakan adalah 

indeks Shannon-Wiener dimana jumlah spesies diketahui (Krebs, 1989) 

rumus adalah sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

H’ = Indeks Keanekaragaman 

Pi = Jumlah individu spesies ke-i dibagi jumlah total individu 

lnpi = ln Jumlah individu spesies ke-i dibagi jumlah total individu 

H’  = -pi  lnpi 
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dengan kriteria : 

H’   2            : Keanekaragaman kecil 

2   <  H’    3  : Keanekaragaman sedang 

H’ > 3             : Keanekaragaman tinggi 

b. Indeks Keseragaman (E), merupakan ukuran kesamaan individu 

dalam suatu komunitas (Daget, 1976), dengan rumus : 

S
HE

ln
'

  

 dengan kriteria  : 

0  <  E    0.5 : Komunitas tertekan 

0.5  <  E    0.75 : Komunitas labil 

E>     0.75  : Komunitas stabil 

c. Indeks Dominansi (D), mengetahui jenis karang yang mendominasi, 

ataupun yang tertekan jumlahnya akibat adanya dominansi (Krebs, 1989), 

ditentukan dengan rumus  : 

       ni  

       D  =     pi2 

 i=1 

Keterangan  : 

D : Dominansi Simpson 

pi : Jumlah individu spesies ke-i dibagi jumlah total individu 
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dengan kriteria  : 

0  <  D    0.5 : Dominansi rendah 

0.5  <  C    0.75 : Dominansi sedang 

0.75 <  D    1 : Dominansi tinggi 

3. Penentuan Persentase Tutupan Terumbu Karang 

Untuk menghitung persen tutupan terumbu karang di setiap stasiun 

penelitian, menggunakan rumus diversitas Shannon-Wiener (UNEP, 1993) 

yaitu : 

 

 Keterangan : 

PC  =  Persen Tutupan (%) 

ni    =  Panjang total kategori ke-i setiap transek (cm) 

n    =  Panjang total transek (cm) 

 

 
 
Gambar 2.  Metode Line Intercept Transect (LIT) yang dilakukan dalam 
                  pengambilan data (Saleh, 2013) 
 

 

 

PC  =   ni     x    100 %
    n 


