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III.   METODE PENELITIAN 

 

A.   Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan padatanggal 29Mei sampai dengan3 Juli 

2013berlokasidi perairan Pantai Ringgung Padang Cermin Kabupaten Pesawaran 

Provinsi Lampung.Penentuan stasiun penelitian berdasarkan kepadatan 

KJA.Stasiun pertama adalah KJA yang padat, stasiun keduayang tidak ada 

aktivitas KJA, dan stasiun yang ketiga adalah KJA yang jarang.Pengambilan 

sampel air dari masing-masing stasiunmenggunakan jala plankton.Kemudian 

sampel air tersebut diidentifikasi fitoplanktonnya di Laboratorium Kualitas Air 

Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut Lampung menggunakan mikroskop. 

Gambar 4. Peta stasiun  lokasi penelitian 
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B.    Bahandan Alat 

Bahan yang digunakan dalam pengambilan data dan penelitian diantaranya 

formalin, sampel air dan fitoplankton.Sedangkan alat-alat yang digunakan dalam 

pengambilan data dan penelitian ini disajikan dalam Tabel 1 seperti di bawah ini: 

Tabel 1. Alat yang digunakan dalam Teknik Sampling Plankton 
No Alat Ketelitian Kegunaan 

1. Botol Plastik 100 ml - Untuk tempat penyimpanan sample plankton 

2. Jala Plankton - Menyaring plankton 

3. Kertas label - Memberi tanda pada sampel 

4. Termometer 1
0
C Mengukur suhu air dan udara 

5. Refraktometer 1‰ Mengukur salinitas air 

6. 

7. 

Cakram Secchi 

Fotosounder 

1 cm 

- 

Mengukur kecerahan air 

Mengukur kedalaman air 

8. Buku identifikasi - Untuk mengidentifikasi plankton 

9. Sadgwick Raffter - Untuk menghitung plankton 

10. Gelas Penutup - Untuk menutup sadgwick Rafter 

11. Mikroskop - Untuk mengamati sampel fitoplankton 

12. Alat pengukur arus - Untuk mengukur kecepatan arus 

 

C.   Metode 

Dalam pengambilan data sampel plankton dilakukan secara aktif dengan 

menggunakan plankton net no 20. Agar penarikan sampel plankton dapat 

mewakili fitoplankton pada berbagai kedalaman, penarikan jala plankton 

dilakukan secara vertikal dari dasar menuju permukaan perairan (Hasani, et al., 

2012).Setelah penarikan jala plankton selesai, jala plankton dibilas dengan 

mengusap jaring agar semua plankton masuk ke dalam botol penampung/bucket. 

Kemudiankeran botol penampung dibuka, sampel plankton yang tersaring 

dimasukkan ke dalam botol film. 

 

Sampel air yang didapat, dituang ke dalam botol plastik dan diawetkan dengan 

formalin sebanyak 3-5 tetes (Wardhana, 2003). Kemudian botol plastik diberi 

label (nomor, kode lokasi, dan waktu sampling)lalu dibawa ke laboratorium untuk 

diidentifikasi.Pengambilan sampel pada masing-masing titik dilakukan berurutan 
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secara tetap setiap pekan.Sampel fitoplankton diidentifikasi menggunakan buku 

identifikasi dari Wickstead (1965) dan Yamaji (1976). 

Perhitungan plankton dilakukan di laboratorium menggunakan mikroskop dengan 

bantuan Sadgwick-rafter counting chamber.Parameter kualitas perairan seperti 

salinitas, suhu, DO, kecerahan, dan arus juga diukur. Selain itu juga, dicatat 

jumlah ikan yang mati dalam KJA. Data diperoleh dengan cara wawancara kepada 

pembudidaya. 

 

D.   Pengolahan Data 

1. Kelimpahan Plankton 

Penentuan kelimpahan plankton dihitung dengan menggunakan rumus Sachlan 

dan Effendie (1972) dalam Dianthani (2003), sebagai berikut: 

)
1

()(
Vs

x
Vo

Vr
nN  

Dimana : N = Jumlah sel per liter (sel/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) 

 

Untuk menghitung keanekaragaman, maka digunakan Shannon Indeks diversity 

sebagai petunjuk pengolahan data. 
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Dimana: S =Jumlah seluruh spesies 

Ni =Jumlah individu/spesies 

N =Jumlah Individu keseluruhan 

H’ = Indeks keanekaragaman 

Untuk menghitung keseragaman, digunakan Evennes Indeks sebagai petunjuk 

pengolahan data. 



16 

 

max

'

H

H
e  = 

LnS

H '
 

Dimana: S =  Jumlah seluruh spesies 

H max =  Keanekaragaman maksimum 

e =  Indeks keseragaman 

 

2. Dilakukan penentuan fitoplankton yang termasuk HABs dengan mengacu pada 

Brusle’ (1995), Romiharto & Juwana (2001), Praseno (2000), Kimet al. (2002), 

dan Sidharta (2005). 

 

3. Selain itu dilakukan juga ujianalisis regresi untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh kemunculan fitoplankton berbahaya di KJA terhadap jumlah kematian 

ikan. 

 


