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III.   METODE PENELITIAN 

 

3.1.    Waktu dan Tempat Penelitian 

 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juli 2013 di Perairan  

Pantai Ringgung Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Provinsi 

Lampung. Lokasi penelitian dikelompokkan dalam 3 stasiun yaitu stasiun 1 di 

perairan yang terdapat banyak KJA, stasiun 2 tidak terdapat KJA dan stasiun 3 

lokasi yang terdapat sedikit KJA. Kemudian untuk sampel air dan fitoplankton 

diidentifikasi di Laboratorium Kualitas Air Balai Besar Pengembangan 

Budidaya Laut (BBPBL) Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran 

Provinsi Lampung. 

 

3.2.    Alat dan Bahan 

 

          Alat dan bahan yang digunakan untuk kegiatan sampling fitoplankton 

dan pengamatan kualitas air pada penelitian ini disajikan pada (Tabel 4) 

sebagai berikut:  
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Tabel.4. Alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan penelitian 
 

No Alat/Metode Parameter Objek pengamatan Keterangan 

1 Termometer  

FISIKA 

Suhu - 

2 Echosounder Kedalaman  

3 Cakram Secchi Kecerahan  - 

4 Bola arus Kecepatan arus - 

5 pH meter  

 

KIMIA 

Ph - 

6 Hand 

refraktometer 

Salinitas - 

7 DO meter O2 terlarut - 

8 Ascorbic acid 

method 

PO4-P (mg/l) Laboratorium 

9 Calorimetric 

method 

NO2-N (mg/l) Laboratorium 

10 Brucine sulfat 

method 

NO3-N (mg/l) Laboratorium 

11 Phenate method NH3-N (mg/l) Laboratorium 

12 Plankton net  

BIOLOGI 

Fitoplankton - 

13 Mikroskop Fitoplankton Laboratorium 

14 Sedwick rafter Fitoplankton Laboratorium 

 

3.3.    Prosedur Penelitian 

 

Penelitian di lapangan terdapat dua kegiatan utama yaitu, pengambilan 

sampel air dan pengambilan sampel fitoplankton. Pengambilan sampel air 

menggunakan tabung/botol air, yang sudah dirancang khusus oleh Divisi 

Kualitas Air BBPBL. Pada botol air diikat dengan tali sepanjang 20-30 meter 

(panjang menyesuaikan dengan kedalaman perairan). Bagian bawah botol air 

terdapat pemberat yang dikaitkan agar botol dapat ditenggelamkan. Botol air 

ini merupakan alat sederhana yang digunakan oleh Divisi Kualitas Air BBPBL 

untuk pengambilan sampel air di Pantai Ringgung. Sampel air kemudian 

dianalisis di Laboratorium Kualitas Air BBPBL, dengan prosedur yang sudah 

distandarkan (Lampiran 8). Parameter kualitas air yang dianalisis meliputi pH, 

NO3, NO2, NH3 dan PO4. Metode analisis sampel air menggunakan metode 

spektrofotometrik (Hutagalung, 1997). 
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Kegiatan kedua yang dilakukan adalah pengambilan sampel fitoplankton. 

Pengambilan sampel fitoplankton menggunakan plankton net no 20 dengan 

metode vertikal, yaitu penarikan plankton net dari dasar perairan menuju ke 

permukaan. Metode ini dimaksudkan agar penarikan sampel plankton dapat 

mewakili fitoplankton pada berbagai kedalaman. Selanjutnya, plankton net 

dibilas dan diusap agar plankton yang ada dapat masuk kedalam botol 

penampung pada bagian ujung plankton net. Botol di ujung plankton net 

dilepaskan untuk dipindahkan ke dalam botol film yang telah disediakan 

dengan kondisi botol film yang sudah diberi label (nomor, kode lokasi dan 

waktu sampling). Masing-masing sampel fitoplankton pada botol film 

kemudian diawetkan dengan memasukkan 3-5 tetes formalin 4% dan 

ditambahkan 5 tetes CuSO4 (Wardhana, 1997). Sampel yang sudah tersedia 

pada botol film kemudian diidentifikasi di Laboratorium Kualitas Air BBPBL. 

Kelimpahan fitoplankton dihitung dengan metode per satuan volum 

menggunakan Sedgwick Rafter Counting Cell (SRCC). 

Fitoplankton berbahaya pada penelitian ini diperoleh dengan memilah 

jenis-jenis fitoplankton menurut Wiadnyana (1996); fitoplankton spesifik 

beracun “toxic” dan fitoplankton “anoxius”. Kemudian identifikasi disesuaikan 

dengan sumber pustaka Brusle (1995) dan beberapa sumber informasi lain 

seperti: Romimohtarto dan Juwana (2001), Kotaki (2003), Sidharta (2005) dan 

Panggabean (2006). 
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3.4.  Pengolahan Data 

 

Data hasil pengamatan yang didapatkan, akan dideskripsikan berupa data 

kelimpahan fitoplankton dan data kualitas air, kemudian di analisis untuk 

mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat 

yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. 

 

3.4.1. Kelimpahan Plankton 

          Penentuan kelimpahan plankton dihitung dengan menggunakan rumus 

Simpson (Dianthani, 2003), sebagai berikut: 
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                      Keterangan :  N = Jumlah sel per liter (ind/l)  

                         n = Jumlah sel yang diamati atau didapat  

                       Vr = Volume air tersaring (ml)  

          Vo = Volume air yang diamati (ml) 

           Vs = Volume air yang disaring (l) 

 
 

3.4.2. Analisis CCA dan Regresi 

Perolehan data tentang kualitas air dan kelimpahan fitoplankton, 

dilakukan analisis kuantitatif menggunakan Canonical Corelation 

Analysis (CCA) untuk mengetahui korelasi kualitas air dengan 

kelimpahan fitoplankton berbahaya. Sedangkan analisis regresi 

digunakan untuk mengetahui kuat atau lemahnya pengaruh kualitas 

air terhadap kelimpahan fitoplankton berbahaya.  

 

 


