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ABSTRAK 

Muara sungai biasanya memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. Sungai Bengawan Solo memiliki 2 hulu 
sungai dari Pegunungan Sewu, Wonogiri dan Ponorogo yang selanjutnya bermuara di perairan Ujung. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas dari muara sungai dengan menganalisa kandungan 
klorofil-a. Perairan yang subur dapat ditandai dengan adanya produktivitas primer di perairan seperti 
klorofil-a. Penelitian ini menggunakan metode Analisa citra dan Analisa insitu. Analisa citra dilakukan 
dengan mengolah data citra sentinel-2 dan diolah dengan 3 macam algoritma. Algoritma yang dipakai 
yaitu algoritma dari Dwivedi (1978). Analisa insitu dilakukan dengan uji sampel di lab mengenai 
kandungan klorofil-a. Penelitian ini menggunakan citra multitemporal tahun 2021, 2019, dan 2017. 
Penelitian ini sudah mendapatkan hasil sementara yaitu hasil olahan citra sentinel-2 yang sudah diolah 
dengan algoritma Dwivedi (1978) menghasilkan nilai tertinggi yaitu 1,55436 mg/L , lokasi menengah 
yaitu 1.49531 mg/L dan lokasi terendah yaitu 1.41879 mg/L. Algoritma Wouthuyzen (1991) 
menghasilkan nilai lokasi tertinggi yaitu 7.29935 mg/L, lokasi menengah yaitu 6.57446 mg/L dan lokasi 
terendah yaitu 5.89892 mg/L. Algoritma Maryanto (2020) menghasilkan nilai lokasi tertinggi yaitu 
2.58697 mg/L, lokasi menengah yaitu 1.81283 mg/L dan lokasi terendah yaitu 1.58216 mg/L.  

Kata Kunci: Algoritma, Klorofil-a, Muara sungai, Sentinel-2  

PENDAHULUAN 

Muara sungai yaitu suatu ekosistem kawasan pesisir yang perairannya semi tertutup karena jalan 
masuk air berhubungan langsung dengan air laut. Muara sungai biasanya memiliki tingkat kesuburan 
yang tinggi. Sungai bengawan Solo memiliki 2 hulu sungai dari Pegunungan Sewu, Wonogiri dan 
Ponorogo yangs selanjutnya bermuara di perairan Ujung Pangkah. Muara sungai Ujung Pangkah 
didominasi oleh areal tambak dan hutan bakau. Salah satu parameter kesuburan perairan yaitu 
ketersediaan kandungan klorofil-a di perairan. Perairan yang subur dapat ditandai dengan adanya 
produktivitas primer di perairan seperti klorofil-a. Tingkat intensitas cahaya dan kandungan nutrient di 
suatu perairan juga mempengaruhi sebaran klorofil a. kandungan klorofil-a yang cukup tinggi dapat 
menunjukan bahwa keadaan perairan tersebut menjadi sumber pakan alami yang baik dari biota-biota. 
Klorofil-a yaitu pigmen yang bisa melakukan fotosintesis dan ada pada mikroorganisme seperti 
fitoplankton (Syafarina et al., 2018). 

Klorofil menjadi tolak ukur suatu perairan yang subur atau tidak. Kesuburan perairan bisa juga diukur 
dari karakteristik biologi maupun kimia terutama dari ketersediaan zat hara. Faktor biologis yang 
mempengaruhi kesuburan perairan adalah kandungan klorofil-a. Kandungan klorofil-a pada fitoplankton 
di suatu perairan menggambarkan jumlah fitoplankton dalam suatu perairan. Kandungan klorofil-a yang 
melimpah menyebabkan fitoplankton di perairan tersebut melimpah juga. Klorofil a dapat ditemukan di 
organisme atau biota laut yang termasuk autotrof. Klorofil-a yaitu suatu senyawa kompleks antara 
magnesium dengan porfirin yang mengandung cincin siklopentanon (Nufus et al., 2017). 

Klorofil-a merupakan suatu pigmen yang terlibat dalam proses fotosintesis di suatu individu. Klorofil-a 
mempunyai peran utama yaitu menyerap energi cahaya matahari untuk digunakan dalam proses 
fotosintesis. Komposisi fitoplankton sangatlah berpengaruh terhadap kandungan klorofil-a di suatu 
perairan. Nilai produktivitas primer bisa di cari dengan informasi dari nilai kosentrasi klorofil-a. Data 
sebaran klorofil-a juga bisa di dapat menggunakan citra satelit. Tinggi rendahnya kandungan klorofil-a 
dipengaruhi oleh faktor suhu, pH, DO, salinitas, arus, nitrat, dan fosfat. Klorofil-a juga didasari oleh 
faktor fisika kimia yaitu intensitas cahaya dan nutrien. Parameter tersebut menjadi penyebab 
bervariasinya produktivitas primer dibeberapa perairan. Pengukuran klorofil-a penting dilakukan karena 
kadar klorofil dalam suatu volume air laut merupakan suatu ukuran bagi biomassa tumbuhan yang 
terdapat di dalam perairan tersebut (Nuzapril et al., 2017). 
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Citra satelit bisa didapatkan di situs web secara gratis dengan ketelitian spasial sedang dan ketelitian 
spectral tinggi sperti citra sentinel 2 ini. Citra sentinel dapat digunakan untuk membuat peta 
tematik,pemantauan kualitas air atau dasar perencanaan lainnya. Citra sentinel menjadi salah satu 
satelit penginderaan jauh dengan sensor pasif. Band 2,3,4 dan 8 mempunyai ketelitian spasial 10m lalu 
band 5,6,7,8a,11 dan 12 mempunyai ketelitian spasial 20m dan band 1,9 dan 10 memiliki ketelitian 
spasial 60m (Mandala et al., 2020). 

Pendugaan sebaran klorofil-a dapat diketahui dengan metode penginderaan jauh. Penerapan metode 
penginderaan jauh ini sudah dimanfaatkan sebagai pilihan yang bagus untuk monitoring kualitas 
perairan tanpa harus turun ke lapang. Pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan citra satelit 
sentinel -2B yang digunakan untuk memantau kandungan klorofil a di wilayah muara sungai Ujung 
Pangkah. Muara sungai ini didominasi oleh areal tambak dan hutan bakau menjadi tempat yang pas 
untuk diteliti tingkat kesuburannya melalui penelitian sebaran klorofil-a dan menentukan apakah muara 
sungai tersebut memiliki produktivitas primer dan kualitas air yang baik untuk biota yang ada 
didalamnya (Zakiyah et al., 2019). 

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini akan dilakukan pengambilan sampel di Muara Sungai Ujung Pangkah Gresik. Waktu 
pelaksanaan pengambilan sampel direncanakan bulan Januari 2022.  Dan dilakukan uji Laboratorium 
di Laboratorium terpadu Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Lokasi penelitian ditunjukan 
pada gambar 1. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini dapat ditampilkan pada tabel 1. 

 

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 

Tabel 1. Alat yang digunakan untuk penelitian ini 

No. Alat Kegunaan 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Laptop 
Software SNAP 
Software ArcGIS 
Microsoft Word  
Botol sampel 
Gelas beker 
Pipet ukur 
Sentrifuge 
Spektofotometri 
Lemari penyimpanan 

Digunakan untuk mengolah data 
Digunakan untuk mengolah data citra  
Digunakan untuk melayout peta 
Digunakan untuk mengerjakan laporan 
Digunakan untuk wadah sampel 
Digunakan   untuk saat penyaringan 
Digunakan untuk mengambil larutan 
Digunakan untuk mengendapkan larutan 
Digunakan untuk mengukur arbsorbansi 
Digunakan untuk menyimpan sampel 
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Bahan yang digunakan dalam Praktik Kerja Lapang adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. Bahan yang Digunakan dalam penelitian ini 

No.  Bahan Kegunaan 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Data Citra Sentinel-2B 
Sampel Air Laut 
Kertas saring 
Aseton 
Alumunium Foil 

Download di   https://scihub.corpenicus.eu  
Digunakan untuk uji laboratorium 
Digunakan untuk menyaring sampel 
Digunakan untuk bahan campuran 
Digunakan untuk membungkus kertas saring 

Metode Analisa 

Metode analisa yang digunakan yaitu ada 2 yaitu Analisa citra dan analisa insitu. 

1. Analisa citra dilakukan dengan melakukan pengolahan data citra Sentinel-2B menggunakan 
software SNAP dengan memasukan beberapa algoritma pilihan : 
Menurut Dwivedi dan Narain (1978) 

Chl = 1.63*(B1/B2)-0.62………………………………………………………………..…………..………(1) 

Menurut Wouthuyzen (1991) 

Chl = 10.359*(B2/B1)-2.355………………………………………………………………………………(2) 

Menurut Maryanto (2020) 

Chl = 2.41*(B4/B3)+0.187………………………………………………………...…………………..…..(3) 

2. Analisa Insitu dilakukan dengan data insitu yang diperoleh dari data pengambilan sampel yang 
kemudian diolah di Laboratorium. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menggunakan algoritma Dwivedi dan Narain (1978) yang ditunjukan pada gambar 2. 
Hasil citra tersebut menjadi hasil sementara dari penelitian ini dikarenakan belum dilakukan uji validasi 
degan mengambil sampel. Hasil tersebut merupakan hasil Analisa citra menggunakan algoritma 
Dwivedi dan Narain (1978) yang menunjukan terdapat 3 warna yaitu merah, kuning hijau yang artinya 
merah=tinggi, kuning=sedang dan hijau=rendah. Tabel 3. Menunjukan hasil dari 9 titik lokasi yaitu 3 
lokasi terendah, 3 lokasi menengah dan 3 lokasi dengan kandungan klorofil-a tertinggi. 
  

 
Gambar 2. Hasil Pengolahan Data 
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Tabel 3. Hasil Klorofil di sembilan titik 

No Stasiun  Nilai 

1. Stasiun 1 1.41817 
2. Stasiun 2 1.41653 
3. Stasiun 3 1.42059 
4. Stasiun 4 1.44905 
5. Stasiun 5 1.46793 
6. Stasiun 6 1.45906 
7. Stasiun 7 1.53586 
8. Stasiun 8 1.51054 
9. Stasiun 9 1.52462 

Jika dilihat dari tabel pengolahan rata-rata kandungan klorofil-a <2 mg/L yang artinya muara sungai ini 
tergolong oligotrofik yaitu lingkungannya masih bersih dan belum tercemar oleh zat hara. Perairan 
oligotrofik pada umumnya jernih. Kandungan klorofil-a dipengaruhi oleh tingkat intensitas cahaya, jika 
intensitas cahaya tinggi maka klorofil-a akan berfotosintesis dan organisme fitoplankton juga tinggi. 
Kandungan klorofil a semakin menuju lepas pantai akan semakin rendah karena aliran masuk air tawar 
memainkan peran kunci dalam pengiriman bahan organik dan nutrisi ke muara sungai dan membawa 
klorofil-a. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Rata-rata kandungan klorofil-a 1.4187 - 1.53586 dan Kandungan klorofil-a tertinggi senilai 1.53586 
berada di stasiun 7. Muara sungai ini tergolong kedalam ologotrofik yaitu lingkungannya masih bersih 
dan belum tercemar oleh zat hara. Kandungan klorofil-a dipengaruhi oleh tingkat intensitas cahaya, jika 
intensitas cahaya tinggi maka klorofil-a akan berfotosintesis dan organisme fitoplankton juga tinggi. 
Kandungan klorofil a semakin menuju lepas pantai akan semakin rendah. Saran untuk penelitian ini 
yaitu penulis harus lebih mendetailkan penjelasannya 
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