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ABSTRAK 

 

 

Ni Made Dewi Damayanti.1214511006. Distribusi Spasial dan Struktur 

Komunitas Plankton di Daerah Teluk Penerusan, Kabupaten Buleleng. 

(Pembimbing : I Gede Hendrawan, S.Si, M.Si, Ph.D dan Elok Faiqoh S.Pi, M.Si) 

 

Teluk Penerusan terletak di desa Pejarakan,Kabupaten Buleleng, Bali. Aktivitas 

yang banyak di temukan di wilayah Teluk Penerusan yaitu aktivitas Budidaya 

dengan media keramba jaring apung. Banyaknya keramba jaring apung di Teluk 

Penerusan diduga akan memberikan pegaruh bagi kualitas perairan kondisi 

lingkungan di wilayah ini. Salah satu indikator kondisi lingkungan di perairan 

adalah Plankton. Sehingga penting untuk mengetahui sebaran dan kelimpahan 

plankton di daerah Teluk ini guna melihat kondisi lingkungan pada perairan di 

Teluk Penerusan. Tujuan penelitian ini adalah melihat distribusi spasial dan 

struktur komunitas plankton di perairan Teluk Penerusan. Metode yang digunakan 

dalam pengambilan sampel plankton di perairan adalah metode Towing. Hasil 

yang diperoleh dari kualitas perairan di Teluk Penerusan yaitu suhu berkisar 

antara 31,1 – 32, 5 C0, kedalaman berkisar 1 m – 23 m , kecerahan berkisar antara 

40%-100%, kekeruhan berkisar antara 0,73 – 2,62 ntu, DO berkisar antara 6 – 8,3 

mg/l, pH berkisar antara 7,17 – 8,04 , salinitas berkisar antara 31,1 – 35 ppt, nitrat 

berkisar antara 0,604 – 1,826 mg/l  dan fosfat berkisar antara 0,098 – 0,777 mg/l. 

Kelompok fitoplankton yang paling banyak di temukan berasal dari kelas 

Bacillariophyceae dengan persentase komposisi kelimpahan jenis sebesar 77% 

dan kelompok zooplankton yang paling banyak di temukan berasal dari kelas 

Maxillopoda dengan persentase komposisi jenis sebesar 85%. Hasil distribusi 

spasial kelimpahan fitoplankton tersebar di tengah-tengah Teluk kearah luar Teluk 

sedangkan distribusi spasial kelimpahan zooplankton tersebar dari selatan Teluk 

kearah tengah Teluk lalu ke arah utara Teluk Penerusan. Pada nilai indeks 

keanekaragaman, keseragaman dan dominansi fitoplankton yaitu 1,06, 0.39 dan 

0.11 sedangkan nilai indeks keanekaragaman, keseragaman dan dominansi 

zooplankton yaitu 0,52, 0,40 dan 0,34. Hasil dari analisis komponen utama 

menunjukan bahwa parameter kualitas perairan yang mempengaruhi kelimpahan 

fitoplankton adalah kecerahan, kekeruhan dan pH dan parameter kualitas perairan 

yang mempengaruhi kelimpahan zooplankton adalah oksigen terlarut (DO), suhu, 

salinitas, nitrat dan fosfat.  
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ABSTRACT 

 

 

Ni Made Dewi Damayanti.1214511006. Spatial distribution and plankton 

community structure in the Penerusan Bay, Buleleng Regency. (Supervisor : I 

Gede Hendrawan dan Elok Faiqoh) 

 

 

Penerusan bay is located in Pejarakan, Buleleng district, Bali. Activities that are 

found in Penerusan bay that is farming activities with media Floating net. Many  

of floating net in the penerusan bay allegedly will give influence for water quality 

and environmental conditions in the region. One indicator of environmental 

conditions in the water are planktons. Therefor, it is important to determine the 

distribution and abundance of plankton in Penerusan bay to see the 

environmental conditions on the waters of the Penerusan bay. Purpose of this 

study was to know the spasial distribution and community structure of plankton in 

the waters of the Penerusan bay. Methods was used in sampling plankton in these 

water is a Towing method (withdrawal horizontally). Results of water quality in 

the Penerusan bay showed the temperature ranged from 31.1 to 32.5degree 

Celsius, the depth ranged from 1 m - 23 m; average brightness obtained was 86%, 

turbidity ranged from 0.73 - 2.62 ntu, dissolved oxygen (DO) ranged from 6 to 8.3 

mg/l; the degree of acidity (pH) ranged from 7.17 to 8.04; salinity ranged from 

31.1 to 35 ppt; the nitrate value ranged 0.604 to 1.826 mg/l; and phosphate value

ranged from 0.098 to 0.777 mg/l. The most phytoplankton groups found were 

class of Bacillariophyceae with the species abundance percentage 77% and the 

most zooplankton groups found were class of Maxillopoda with the species 

composition percentage of 85%. Spatial distribution of phytoplankton abundance 

was spread in the middle of the bay towards the outside; while the spatial 

distribution of zooplankton abundance was spread from the south of the bay 

towards the middle and to the north of Penerusan bay.Index, uniformity and 

dominance of phytoplankton were 1,06; 0.39; and 0.11 while the value of diversity 

index, uniformity and dominance zooplankton are 0.52, 0.40 and 0.34. The results 

of primary component analysis showed that the water quality parameters that 

affect the abundance of phytoplankton are the brightness, turbidity and acidity 

(pH) and the water quality parameters that affect the abundance of zooplankton 

are dissolved oxygen (DO), temperature, salinity, nitrate and phosphate.  
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Komunitas Plankton di Teluk Penenerusan, Kabupaten Buleleng 

(Pembimbing :I Gede Hendrawan, S.Si, M.Si, Ph.D dan Elok Faiqoh S.Pi, 

M.Si) 

 

 

 Plankton adalah makhluk (tumbuhan atau hewan) yang hidupnya 

mengapung, mengambang atau melayang di dalam air yang kemampuan 

renangnya sangat terbatas hingga terbawa hanyut oleh arus. Plankton di bagi 

menjadi dua yaitu fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton merupakan 

plankton nabati atau tumbuhan sedangkan zooplankton merupakan plankton 

hewani. Teluk Penerusan merupakan salah satu wilayah perairan yang terletak di 

Desa Pejarakan, Kecamatan Gerogak Kabupaten Buleleng, Bali. Aktifitas yang 

ditemui di sekitar wilayah perairan Teluk Penerusan adalah kegiatan budidaya laut 

dengan media keramba jaring apung. Perkembangan budidaya laut sangat 

dipengaruhi oleh kondisi lingkungan perairan yang meliputi faktor fisik, kimia 

dan biologi. Perairan yang subur tentunya dapat mendukung keanekaragaman 

sumberdaya biota yang tersedia. Keberadaan plankton di suatu perairan dapat 

memberikan informasi mengenai kondisi suatu perairan.Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui distribusi spasial kelimpahan plankton dan struktur 

komunitas plankton serta mengetahui parameter kualitas perairan yang 

mempengaruhi kelimpahan plankton di Teluk Penerusan. Pengambilan sampel 

plankton dilakukan secara towing (penarikan secara horizontal) di setiap stasiun 

pengamatan. Pengamatan sampel plankton menggunakan Sedgwick Rafter 

Counting Cell  yang dilakukan di Laboraturium Kelautan Fakultas Kelautan dan 

Perikanan, Universitas Udayana.  

 Hasil penelitian menunjukan nilai parameter kualitas lingkungan di daerah 

Teluk Penerusan. Parameter kualitas lingkungan yang diukur adalah suhu, DO, 

pH, salinitas, kekeruhan, kecerahan, nitrat dan fosfat. Suhu yang diperoleh 

berkisar antara 31,30C - 32,50C dengan rata-rata suhu 31,80C dan standard deviasi 

yaitu 0,37. DO berkisar antara 6,4 mg/L - 8,3 mg/L dengan rata-rata DO 7,34 dan 

standard deviasi yaitu 0,71. Hasil pH berkisar antara 7,71 - 8,04 dengan rata-rata 

pH 7,69 dan standard deviasi 0,25. Salinitas yang diperoleh berkisar 29 – 35 ppt 

dengan rata-rata salinitas 31,6 ppt dan standard deviasi 2,02. Kekeruhan berkisar 

antara 0,73 – 3,4 ntu dengan rata-rata kekeruhan 1,73 ntu dan standard deviasi 

0,65. Hasil persentase kecerahan berkisar antara 40% - 100% dengan rata-rata 

kecerahan 88,6% dan standard deviasi 19,3. Hasil nitrat berkisar antara 0,604 mg/l 

– 1,826 mg/L dengan rata-rata konsentrasi nitrat 0,9 mg/L dan standard deviasi 

yaitu 0,26 dan nilai konsentrasi fosfat 0,098 mg/L - 0,743 mg/L dengan rata-rata 

konsentrasi fosfat 0,36 mg/L dan standard deviasi 0,19.  

Hasil pengamatan komposisi jenis fitoplankton ditemukan sebanyak  35 

genus fitoplankton terdiri dari 5 kelas yang digolongkan dalam kelas 

Bacillariophyceae sebanyak 25 genus, kelas Cyanophyceae sebanyak 6 genus, 

kelas Dinophyceae sebanyak 2 genus, kelas Haptophyceae sebanyak 1 genus dan 

kelas Prymnesiophyceae sebanyak 1 genus. Komposisi jenis zooplankton 
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ditemukan sebanyak 7 genus yang berasal dari 2  kelas yaitu kelas Maxillopoda 

sebanyak 6 genus dan Kelas Malacostraca sebanyak 1 genus. Hasil komposisi 

jenis fitoplankton yang diperoleh menunjukan persentase kelas yang terbesar 

berasal dari kelas Bacillariophyceae dengan persentase sebesar 77%. Kelas 

Bacillariophyceae merupakan kelas pada fitoplankton yang memiliki sifat 

kosmopolit serta penyebarannya yang luas dan memiliki tingkat toleransi yang 

tinggi terhadap perubahan-perubahan faktor lingkungan. Keberadaan kelas 

Bacillariophyceae yang paling banyak ditemukan pada suatu perairan merupakan 

hal umum yang terjadi di perairan laut. Kelas Bacillariophcyceae mempunyai 

komposisi yang tinggi dibanding kelas yang lain karena dapat tumbuh dengan 

cepat meskipun pada kondisi nutrient dan cahaya yang rendah dan juga kelas 

tersebut memiliki kemampuan regenerasi dan reproduksi yang lebih besar. Genus 

yang jumlah individunya paling banyak ditemukan di Teluk Penerusan adalah 

Genus Nitzchia dengan jumlah yang ditemukan sebanyak 193 individu. Dimana 

diketahui genus ini memiliki kemampuan pertumbuhan yang cepat. Menurut 

Nybakken (1992) Genus Nitzschia  memiliki kemampuan pertumbuhan yang 

cepat, dimana laju pembelahan maksimum sekali pembelahan dalam waktu 10-12 

jam.  

Hasil komposisi jenis zooplankton yang diperoleh menunjukan persentase 

kelas yang terbesar berasal dari kelas Maxillopoda dengan persentase 85% dan 

genus yang paling banyak ditemukan berasal dari genus Arcatia dengan jumlah 

114 individu. Menurut Wiadnyana (1997) Kelas Maxillopoda atau kelompok 

copepoda memang sering mendominasi komunitas zooplankton pada berbagai 

perairan. Kelas Maxillopoda juga memegang peranan penting dalam rantai 

makanan pada suatu ekosistem perairan. Sesuai dengan penelitian yang diperoleh 

di daerah Teluk Penerusan diindikasikan bahwa perairan Teluk Penerusan 

merupakan perairan yang produktif.  Fitriya dan Lukman (2011) juga menyatakan 

bahwa perairan yang didominansi oleh kelompok Maxillopoda (copepod) dapat 

mengindikasikan keadaan perairan tersebut  produktif. 

Hasil penelitian menunjukan setiap stasiun pengamatan memiliki 

kelimpahan dan struktur komunitas yang berbeda-beda. secara keseluruhan 

kelimpahan fitoplankton tertinggi berada pada stasiun 5 dengan jumlah 

kelimpahan 1.914 ind/m3 dan kelimpahan fitoplankton terendah berada pada 

stasiun 13 dengan jumlah kelimpahan 434 ind/m3. Rata-rata nilai kelimpahan 

fitoplankton adalah 1,163 ind/m3 dengan standard deviasi 520. Kelimpahan 

fitoplankton tertinggi berada pada stasiun 5 dan stasiun 6. Tingginya kelimpahan 

fitoplankton di beberapa stasiun diduga dikarenakan oleh faktor fisika-kimia di 

perairan. Salah satunya adalah faktor kecerahan, kekeruhan dan pH. Dilihat dari 

hasil kecerahan yang diperoleh di Teluk Penerusan menunjukan kecerahan yang 

relative tinggi untuk perairan ini sedangkan nilai  kekeruhan yang rendah 

memberikan masukan cahaya yang tinggi ke perairan sehingga fitoplankton dapat 

lebih cepat melakukan proses fotosintesi. Hasil pH yang di temukan di Teluk 

Penerusan juga menunjukan nilai yang sesuai untuk kehidupan fitoplankton. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Odum (1998)  dimana kisaran pH yang baik untuk 

kehidupan plankton antara 6 – 9.  

Pada distribusi spasial kelimpahan fitoplankton, terlihat bahwa konsentrasi 

kelimpahan fitoplankton terbesar berada di tengan Teluk Penerusan kemudian 

penyebaran kelimpahan fitoplankton mengecil kearah timur teluk, barat teluk dan 
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selatan teluk. penyebaran kelimpahan fitoplankton terkecil berada di arah timur 

laut dan barat laut pada Teluk Penerusan. Sebaran spasial kelimpahan fitoplankton 

yang banyak ditemukan berada di dekat keramba jaring apung yang berada di 

bagian tengah teluk pada stasiun 5 dan 6, bagian timur teluk pada stasiun 9,10 dan 

11 serta bagian selatan teluk pada stasiun 4, 7 dan 8. Diketahui bahwa keramba 

jaring apung dapat menyumbangkan bahan organik pada perairan. Bahan organik 

tersebut berupa sisa pakan buatan dan feses ikan pada keramba jaring apung. 

bahan organic ini diduga dimanfaatkan oleh fitoplankton untuk berkembang 

sehingga kelimpahan fitoplankton menjadi banyak. Diketahui bahwa Perairan 

yang berdekatan dengan daerah budidaya memiliki potensi menerima masukan 

bahan organik dari sisa-sisa pakan dan feses ikan yang lebih besar. Bahan organik 

ini akan di manfaatkan fitoplankton untuk berkembang biak sehingga kelimpaha 

fitoplankton menjadi besar. 

Hasil Kelimpahan zooplankton yang diperoleh berkisar antara 217  ind/m3 

- 38 ind/m3. Rata-rata nilai kelimpahan zooplankton yaitu 98 ind/m3 dengan nilai 

standard deviasi sebesar 55,9. Kelimpahan zooplankton terbesar berada pada 

stasiun 4. Stasiun lain yang memiliki kelimpahan zooplankton melebihi nilai rata-

rata adalah stasiun 3, 6, dan 15. Kelimpahan zooplankton yang diperoleh diduga 

disebabkan oleh parameter fisika-kimia perairan dan ketersediaan makanan atau 

fitoplankton yang banyak. Nutrien atau zat hara  merupakan zat – zat yang penting 

bagi kehidupan plankton. Salah satu nutrient tersebut adalah  nitrat dan fosfat. 

Hasil nitrat dan fosfat yang diperoleh menunjukan nilai rata-rata untuk hasil nitrat 

yaitu 0,9 mg/L dan rata-rata fosfat 0,36 mg/L. Kandungan nitrat dan fosfat di 

teluk penerusan menunjukan bahwa nitrat dan fosfat baik untuk pertumbuhan 

fitoplankton. Fitoplankton yang tumbuh dengan baik menyebabkan ketersediaan 

makanan bagi zooplankton sehingga kelimpahan zooplankton menjadi banyak. 

Karena pada rantai makanan zooplankton berperan sebagai konsumen pertama 

yang memangsa produsen yaitu fitoplankton.  Hubungan antara pemangsa dan 

yang dimangsa ini sesuai dengan theory of grazing.  

 Suhu juga menjadi salah satu faktor kelimpahan zooplankton banyak 

ditemukan di Teluk Penerusan. Hasil suhu yang diperoleh di Teluk Penerusan 

menunjukan nilai yang sesuai untuk kehidupan zooplankton. Pernyataan ini juga 

sesuai dengan pernyataan Isnansetyo & Kurniastuti (1995) yang menyatakan 

kisaran suhu untuk kehidupan plankton adalah 25 – 35 0C. Hasil ini juga didukung 

oleh hasil analisis komponen utama kelimpahan zooplankton di Teluk Penerusan. 

hasil analisis komponen utama menunjukan parameter fisika-kimia yang 

mempengaruhi kelimpahan zooplankton adalah suhu, DO, Salinitas, nitrat dan 

Fosfat.  

Pada peta distribusi spasial kelimpahan zooplankton terlihat sebaran 

kelimpahan zooplankton terbesar berada pada barat daya teluk kemudian 

menyebar kearah tengah teluk dan terakhir kearah utara Teluk penerusan. 

Penyebaran diduga  kelimpahan zooplankton ini berhubungan dengan sebaran 

kelimpahan fitoplankton. Dimana terlihat bahwa pada sebaran fitoplankton pada 

barat daya teluk (stasiun 4) cukup besar sehingga makanan bagi zooplankton 

tersedia dengan cukup, selain itu di bagian tengah teluk (stasiun 6)  juga memiliki 

kelimpahan fitoplankton yang besar dan mencukupi kebutuhan makanan bagi 

zooplankton sehingga zooplankton dapat berkembang dengan baik. Peristiwa ini 
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juga dapat disebut  theory of grazing. Hal ini berdasarkan pada penemuan 

kuantitas zooplankton dan fitoplankton yang sama-sama melimpah di barat daya 

teluk (stasiun 4) , di tengah Teluk (stasiun 6)  dan  di utara Teluk Penerusan 

(staisun 15). 

 Indeks keanekaragaman fitoplankton berkisar antara 0,55-1,23 dengan 

rata-rata indeks keanekaragaman yaitu 1,06. Indeks keseragaman fitoplankton 

berkisar antara 0,37-0,41 dengan rata-rata indeks keseragaman yaitu 0,40 dan 

indeks dominansi fitoplankton berkisar antara 0,08-0,17 dengan rata-rata indeks 

dominansi yaitu 0,11. Struktur Komunitas fitoplangkton menunjukan bahwa nilai 

keanekaragaman di Teluk Penerusan menunjukan nilai keanekaragaman sedang 

dengan kestabilan komunitas sedang, hal ini berdasarkan metode Krebs (1998).  

Arti dari indeks keanekaragaman sedang yaitu  keankeragaman jenis tergolong 

sedang (prima) dengan sebaran individu sedang dan kestabilan komunitas sedang. 

Nilai indeks keseragaman menunjukan nilai keseragaman yang sedang. Hal ini 

berdasarkan Basmi (1999) dimana jika nilai indeks keseragaman 0,4 dinyatakan 

bahwa keseragaman jenis di wilayah tersebut sedang. Arti dari keseragaman 

sedang yaitu keseragaman organisme di periran tersebut seimbang dan tidak 

terjadi persaingan baik makanan maupun tempat tinggal. Hasil indek dominansi 

menunjukan nilai dominansi rendah.  Hal ini berdasarkan Ludwig dan Reynolds 

(1988) dimana jika nilai indeks dominansi kurang dari 0,5 dinyatakan bahwa 

dominansi jenis di wilayah tersebut rendah. Arti dari dominansi rendah yaitu tidak 

terdapat jenis fitoplankton yang mendominansi di perairan ini dan perairan ini 

dapat dikatakan masih baik untuk kehidupan fitoplankton. Hasil Struktur 

komunitas fitoplankton menunjukan bahwa perairan di Teluk Penerusan memiliki 

kondisi perairan stabil dan kondisi lingkungan yang baik.  

Indeks keanekaragaman zooplankton yang diperoleh berkisar antara 0.28 – 

0,69 dengan rata-rata indeks keanekaragaman yaitu 0,52. Indeks keseragaman 

yang diperoleh 0,32-0,43 dengan rata-rata indeks keseragaman yaitu 0,40 dan 

indeks dominansi zooplankton yang diperoleh berkisar antara 0,21-0,56 dengan 

rata-rata indeks dominansi yaitu 0,34. Struktur komunitas zooplankton 

menunjukan bahwa nilai keanekaragaman di Teluk Penerusan memiliki nilai 

keanekaragaman rendah dengan kestabilan komunitas rendah. Arti dari 

keanekragaman rendah adalah tidak banyak jenis zooplankton yang hidup 

diperairan tersebut, terbukti dari hasil komposisi jenis zooplankton yang hanyak 

menemukan 7 genus zooplankton di Teluk Penerusan.  sedangkan nilai indeks 

keseragaman menunjukan nilai keseragaman yang sedang.  Arti dari keseragaman 

sedang yaitu keseragaman organisme di periran tersebut seimbang dan tidak 

terjadi persaingan baik makanan maupun tempat tinggal dan indek dominansi 

menunjukan nilai yang kecil. Arti dari dominansi yang kecil yaitu tidak terdapat 

jenis zooplankton yang mendominsi di perairan tersebut namun jumlah 

individunya masih sedang atau perbedaan jumlah individunya jenis yang 

mendominansi tidak banyak. Dari hasil struktur komunitas zooplankton 

menunjukan bahwa perairan di Teluk Penerusan memiliki kondisi perairan yang 

cukup stabil dan kondisi lingkungan yang cukup. Terbukti dari hasil kualitas 

perairan , dimana suhu, DO dan salinitas yang diperoleh di Teluk Penerusan 

menunjukan nilai yang baik bagi kehidupan zooplankton. Konsentrasi nitrat dan 

fosfas diperairan juga masih sesuai dengan pertumbuhan plankton di perairan. 
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Hasil analisis komponen utama menunjukan bahwa parameter kualitas 

perairan yang mempengaruhi kelimpahan fitoplankton yaitu kecerahan, kekeruhan 

dan derajat keasaman (pH) sedangkan parameter kualitas perairan yang 

mempengaruhi kelimpahan zooplankton yaitu suhu, salinitas, DO, nitrat dan 

fosfat. Hasil analisis komponen utama kelimpahan fitoplankton menunjukan 

bahwa parameter fisika – kimia yang mempengaruhi kelimpahan fitoplankton 

adalah kecerahan, kekeruhan dan pH. Dimana diketahui bahwa kelimpahan 

fitoplankton lebih berkontribusi pada faktor 2 sehingga parameter fisika-kimia 

yang berkontribusi pada faktor 2 yaitu kecerahna, kekeruhan dan pH. Hal ini 

terbukti dari nilai kekeruhan yang diperoleh kecil sehingga kecerahan perairan 

menjadi tinggi. Hal ini akan mempermudah fitoplankton untuk melakukan 

fotosintesi sehingga fitoplankton dapat tumbuh dengan baik. Sedangkan dari hasil 

pH yang di peroleh menunjukan nilai pH perairan yang diperoleh sesuai untuk 

kehidupah fitoplankton. Hasil analisis komponen utama kelimpahan zooplankton 

menunjukan bahwa parameter fisiska- kimia yang mempengaruhi kelimpahan 

zooplankton adalah suhu, DO, salinitas, nitrat dan fosfat. Dimana diketahui bahwa 

kelimpahan zooplankton lebih berkontribusi pada faktor 1 sehingga parameter 

fisika-kimia yang berkontribusi pada faktor 1 yaitu suhu, DO, salinitas, nitrat dan 

fosfat.  Hal ini terbukti dari hasil suhu perairan yang diperoleh sesuai dengan 

kehidupan zooplankton. Hasil nitrat dan fosfat juga menunjukan bahwa 

konsentrasi nitrat dan konsentrasi fosfat yang diperoleh sesuai untuk kehidupan 

zooplankton. Untuk nilai DO dan Salinitas yang diperoleh sesuai dengan 

kehidupan zooplankton di perairan. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kelimpahan Fitoplankton berkisar 

antara 434 ind/m3 - 1.914 ind/m3 sedangkan Kelimpahan zooplankton berkisar 

antara 38 ind/m3 – 217 ind/m3. Sebaran distribusi spasial kelimpahan fitoplankton 

berpusat di tengah-tengah  Teluk Penerusan menuju ke daerah barat teluk dan 

Timur Teluk Penerusan, sedangkan sebaran distribusi spasial kelimpahan 

zooplankton tersebar di daerah barat daya Teluk Penerusan menyebar ke tengah 

teluk penerusan dan sampai ke mulut Teluk Penerusan di bagian Utara. Struktur 

komunitas fitoplankton dan zooplankton di Teluk Penerusan menyatakan bahwa 

perairan Teluk Penerusan memiliki kondisi perairan dalam keadaan cukup stabil 

dan kondisi lingkungan baik. Berdasarkan hasil analisis komponen utama yang 

diperoleh, parameter perairan yang mempengaruhi kelimpahan fitoplankton di 

Teluk Penerusan adalah parameter kecerahan, kekeruhan dan pH sedangkan 

parameter perairan yang mempengaruhi kelimpahan zooplankton adalah 

parameter DO, suhu, salinitas, nitrat dan fosfat. 
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“ Tidak Perlu Menjadi Istimewa untuk Disukai Orang lain Tapi 

Jadilah Disukai Karena Kamu Istimewa untuk Mereka”  
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I  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kekayaan sumberdaya hayati yang dimiliki Indonesia sangat beragam,  

salah satunya adalah plakton. Plankton adalah makluk (tumbuhan atau hewan) 

yang hidupnya mengapung, mengambang atau melayang di dalam air yang 

kemampuan renangnya sangat terbatas hingga terbawa hanyut oleh arus. Plankton 

berperan sebagai makanan utama untuk biota-biota kecil yang terdapat diperairan, 

kemudian biota-biota kecil tersebut akan di makan oleh biota yang lebih besar. 

Secara fungsional plankton dapat digolongkan menjadi dua yaitu fitoplankton dan 

zooplankton (Nontji,2008).  

Fitoplankton disebut juga plankton nabati atau tumbuhan yang hidup 

mengapung atau melayang dalam laut. Secara ekologi, dalam suatu ekosistem 

fitoplankton berperan sebagai produsen primer dan awal dari rantai makan. Dalam 

suatu perairan, fitoplankton sering dijadikan skala ukur untuk mengetahui tingkat  

kesuburan di perairan tersebut (Nontji,2008).  

Zooplankton disebut juga plankton hewani atau hewan yang hidupnya 

mengapung atau melayang dalam laut (Nontji,2008). Zooplankton merupakan 

konsumen pertama yang memanfaatkan produksi primer yang dihasilkan dari 

fitoplankton (Nybakken and Bertness, 2005). Dalam rantai makanan di ekosistem, 

zooplankton merupakan konsumen tingkat I, dimana secara tidak langsung 

berperan sebagai penghubung antara produsen primer (fitoplankton) dengan 

konsumen tingkat II (Handayani dan Mufti, 2005). 

Teluk Penerusan merupakan wilayah perairan yang terletak di Desa 

Pejarakan, Kecamatan Gerogak Kabupaten Buleleng, Bali. Luas perairan  Teluk 

Penerusan adalah 877 Ha (lampiran 1). Aktifitas yang ditemui di sekitar wilayah 

perairan Teluk Penerusan adalah kegiatan budidaya laut dengan media keramba 

jaring apung. Keramba jaring apung yang dijadikan tempat budidaya berbagai 

komuditi laut seperti ikan kakap, ikan kerapu , tiram mutiara dan rumput laut. 

Terdapat 20 buah keramba jaring apung yang masih aktif dipergunakan oleh 

masyarakat sebagai mata pencarian (sumber : KKP Kabupaten Buleleng). Di 

dekat Teluk Penerusan juga terdapat tambak - tambak dimana pengambilan air 
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dan pembuangan limbah tambak dalam satu tempat yang sama dengan jarak 

tertentu, selain itu sekarang ini di sebelah selatan Teluk Penerusan sedang 

dibangun villa sebagai tempat wisata. Kegiatan pembangunan yang dilakukan di 

perairan dan di darat dapat memberikan dampak negatif di suatu wilayah, 

khususnya terhadap kualitas lingkungan perairan di kemudian hari (Faiqoh, 2009). 

 Pakan  yang diberikan pada ikan di keramba jaring apung berupa pelet dan 

ikan rucah (Setiawan, 2016). Banyaknya keramba jaring apung yang mengunakan 

pakan buatan dalam aktivitasnya dan adanya tambak yang pembuangan limbahnya 

langsung ke perairan  akan memberikan pengaruh pada biota laut yang terdapat di 

wilayah ini. Salah satu biota laut yang terdapat di wilayah ini adalah fitoplankton 

dan zooplankton.  Fitoplankton dan zooplankton merupakan Salah satu indikator 

yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyediaan makanan ikan alami dan 

juga dapat memantau perubahan kualitas perairan.  Fitoplankton dan zooplankton  

memiliki peranan yang sangat penting, terhadap berbagai kondisi lingkungan di 

antara organisme lainnya (Mukai, 1987).  

Untuk melihat penyebaran secara spasial dari fitoplankton dan zooplankton 

dapat digunakan analisis spasial dengan sistem informasi geografis (SIG). 

Analisis spasial dengan sistem informasi geografis (SIG) telah banyak 

dimanfaatkan untuk berbagai kajian sumberdaya perairan. Beberapa penelitian 

yang memanfaatkan SIG untuk kajian sumberdaya perairan yaitu penelitian 

mengenai hubungan antara distribusi fitoplankton dengan kualitas perairan di 

Selat Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat oleh Radiarta (2012) dan 

penelitian mengenai distribusi spasial dan temporal biomassa fitoplankton 

(klorofil-a) dan keterkaitannya dengan kesuburan perairan estuary sungai 

Brantas,Jawa timur oleh Arifin (2007). Kelebihan dari analisis dengan SIG adalah 

dapat memberikan tampilan secara utuh dalam suatu kawasan (Johnston,1998). 

Kajian mengenai kelimpahan fitoplankton dengan kualitas perairan telah 

dilakukan di Teluk Jakarta (Yuliana dkk, 2012) pada penelitian ini Yuliana  

memperoleh hasil bahwa komposisi jenis fitoplankton yang terdapat di Teluk 

Jakarta didominansi oleh kelas Bacillariophyceae dan kualitas perairan yang 

diperoleh memiliki keterkaitan dengan kelimpahan fitoplankton. Penelitian lain 

juga dilakukan di Pulau Pramuka dan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu 
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(Asmara, 2005), Asmara mengambil penelitian mengenai hubungan struktur 

komunitas plankton dengan kualitas perairan di Pulau Pramuka dan Pulau 

Panggang dan hasil menunjukan bahwa fitoplankton yang mendominansi berasal 

dari kelas Bacillariophyceae dan zooplankton yang mendominansi berasal dari 

kelas crustacean dan hubungan  struktur komunitas plankton  menunjukan korelasi 

yang kurang erat terhadap beberapa parameter fisika-kimia perairan di Pulau 

Panggang dan Pulau Pramuka. Di Bali penelitian yang telah dilakukan adalah 

mengenai kelimpahan plankon di Teluk Gilimanuk, Taman Nasional, Bali Barat 

(Thoha, 2007), hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kelimpahan plankton 

yang ditemukan cukup padat dan kelas yang banyak ditemukan dari fitoplankton 

berasal dari kelas Bacillariophyceae dan zooplankton berasal dari ordo copepoda. 

Namun belum adanya kajian mengenai keterkaitan plankton secara spasial dengan 

kualitas perairan di Bali membuat penelitian mengenai distribusi spasial dan 

struktur komunitas plankton di Teluk Penerusan ini penting untuk dilakukan 

sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dasar pengelolaan 

lingkungan untuk pemantauan kondisi perairan dan keperluan budidaya perikanan.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Banyaknya aktivitas di perairan dan ekosistem yang terdapat di Teluk 

Penerusan berpotensi untuk mempengaruhi keberadaan plankton di daerah ini. 

Aktivitas budidaya laut berpotensi untuk mempengaruhi kualitas lingkungan serta 

kelimpahan dan struktur komunitas plankton yang ada di Teluk Penerusan. Oleh 

karena itu rumusan masalah dari penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana kelimpahan dan sebaran distribusi spasial plankton di Teluk 

Penerusan?  

2. Bagaimana struktur komunitas plankton di daerah Teluk Penerusan? 

3. Bagaimana kualitas perairan di Teluk Penerusan?  

 

1.3 Tujuan 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui kelimpahan dan sebaran distribusi spasial plankton di Teluk 

Penerusan,Buleleng Barat   
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2. Mengetahui struktur komunitas plankton di perairan Teluk Penerusan. 

3. Mengetahui kualitas perairan yang mempengaruhi kelimpahan plankton di 

Teluk Penerusan.  

 

1.4 Manfaat  

Sesuai dengan tujuan diatas, manfaat dalam penelitian ini adalah : 

1. Memperoleh data awal untuk kualitas perairan, kelimpahan dan struktur 

komunitas plankton di daerah Teluk Penerusan serta dapat menjadi 

informasi dan refrensi untuk penelitian selanjutnya.   

2. Memberikan informasi yang berguna bagi pihak yang membutuhkan data 

mengenai kondisi lingkungan dan kualitas perairan di Teluk Penerusan 

sehingga dapat digunakan untuk pemanfaatan dan pengelolaan daerah 

budidaya di perairan laut.  

 

1.5 Batasan Masalah  

Dalam menyusun penelitian ini, penyusun  memberikan batasan penelitian 

agar penelitian lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian tersebut. Adapun 

batasan penelitian ini adalah : 

1. Wilayah penelitian ini meliputi wilayah Teluk Penerusan. 

2. Parameter yang diambil dalam penelitian ini adalah komposisi jenis, 

kelimpahan dan struktur komunitas plankton.  

3. Parameter lingkungan yang diambil dalam penelitian ini yaitu suhu, 

kecerahan, kekeruhan, derajat keasaman (pH), oksigen terlarut (DO), 

salinitas, nitrat dan fosfat.  

4. Dalam penelitian ini  mengambil 17 stasiun di wilayah teluk penerusan 

dengan metode purposive sampling. Penentuan stasiun penelitian berada di 

daerah mulut teluk, di dekat Keramba jaring apung dan di dekat tambak. 

5. Pengukuran parameter fisika-kimia perairan bersifat sesaat dan terbatas pada 

saat pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan. 


