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ABSTRAK 

 Distribusi fitoplankton mengikuti perubahan cahaya yang masuk ke dalam perairan pada saat pagi dan 
sore. Pada pagi dan sore hari intensitas cahaya  berbeda sehingga pada pagi hari fitoplankton berada 
tidak jauh dengan permukaan perairan, sedangkan pada sore hari fitoplankton bergerak mendekati 
bahkan berada pada daerah permukaan. Untuk tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui perbedaan 
kelimpahan fitoplankton pada saat pagi dan sore hari di perairan estuari Ujung Piring Bangkalan. Maka 
waktu pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari (08.00-09.30 WIB) dan sore hari (03.00-04.30 
WIB) tiga kali dalam tiga minggu di perairan estuari Ujung Piring Bangkalan.  Metode pengambilan 
sampel menggunakan metode purposive sampling. Sampel dianalisa di Laboratorium Oceanografi dan 
Lingkungan Universitas Trunojoyo Madura dan analisa fitoplankton menggunakan motode sensus yang 
akan dihitung kelimpahannya kemudian hasil kelimpahan akan di uji statistika menggunakan uji Anova. 
Kelimpahan fitoplankton saat pagi hari berkisar 10.552,34-20.319,63 (Ind/L) dan pada sore hari berkisar 
6.316,867-10.044,580 (Ind/L). Hasil uji anova  menyatakan menerima H0 dengan P-value>nilai alpha 
atau 0,484768>0,05 yang artinya memiliki nilai kelimpahan yang berbeda pada saat pagi dan sore hari. 

Kata kunci: Estuari, Kelimpahan Fitoplankton, Pagi, Perbedaan, dan Sore. 

PENDAHULUAN 

Estuari merupakan daerah pantai semi tertutup dengan ekosistem yang kompleks yang sangat penting 
bagi kehidupan organsime (Zahid et al., 2011). Estuari yang komplek menurut beberapa peneliti adalah 
daerah pertemuan dua ekosistem yang berbeda (laut dan tawar) yang memberikan ciri khusus pada 
habitat yang terbentuk(Zahid, 2011). Perairan estuari sering disebut dengan perairan yang dinamis dan 
semi tertutup dengan berbagai biota yang masuk dari hulu dan hilir termasuk juga fitoplankton (Supriadi, 
2001). Fitoplankton merupakan salah satu organisme yang hidup di ekosistem perairan 
estuari(Yogaswara, 2020). Ginting et al., (2021) menyebutkan Fitoplankton memiliki sifat yang sensitif 
terhadap perubahan cahaya  yang merupakan salah satu faktor pembatas bagi keberlangsungan hidup 
dan distribusi fitoplankton. Keberadaan cahaya menentukan pola pertumbuhan bagi fitoplankton  yang 
melakukan fotosintesis(Padang et al., 2018).  

Pada daerah tropis distribusi fitoplankton mengikuti perubahan intensitas cahaya yang masuk kedalam  
perairan. Intensitas cahaya matahari pada saat pagi hari masih rendah dan suhu permukaan relatif 
dingin dengan keberadaan fitoplankton tidak jauh dengan permukaan perairan. Sedangkan pada sore 
hari fitoplankton bergerak mendekati berada di  permukaan (Maizar et al., 2021).  Perbedaan intensitas 
cahaya yang masuk kedalam perairan pada saat pagi dan sore hari tersebut dapat mempengaruhi 
perbedaan kelimpahan fitoplankton baik pada pagi dan sore hari. Maka dari itu, perlu adanya penelitian 
mengenai perbedaan  kelimpahan fitoplankton pada saat pagi dan sore hari di perairan estuari Ujung 
Piring Bangkalan tujuannya untuk mengetahui perbedaan kelimpahan fitoplankton pada saat pagi dan 
sore hari diperairan estuari Ujung Piring Bangkalan. 

MATERI DAN METODE 
Waktu dan Tempat 

Penelitian dilaksanakan di perairan estuari Ujung Piring Bangkalan. Sampel diambil dan dianalisa pada 
bulan September-Oktober 2021. Pengambilan sampel diambil pada pagi (08.30-09.30) dan sore hari 
(15.30-16.30) tiga kali selama tiga minggu. Pengamatan berlangsung di Laboratorium Oceanografi dan 
Lingkungan  Universitas Trunojoyo Madura.  
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Penentuan Lokasi Sampling  

Penentuan lokasi sampling dilakukan secara purposive berdasarkan keterwakilan stasiun perairan 
dengan tiga titik lokasi. Stasiun 1 (st 1) berada di mulut estuari, stasiun 2  (st 2) berada di sekitar hutan 
mangrove yang dekat dengan urukan atau reklamasi. Stasiun 3 (st 3) berada di sekitar budidaya KJA 
kerapu. 

Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan saat pengambilan sampel ialah plankton net 10 µm, ember 5 L, botol film, pipet 
tetes, coolbox, pH meter, Lux meter, sechi disk, dan Refraktometer. Sedangkan alat pada analisa 
fitoplankton ialah Sedgewick rafter dan Mikroskop. Bahan yang digunakan ialah lugoll, aquades, dan 
tissue.  

Pengambilan dan Analisa Sampel 

Metode yang digunakan adalah metode purposive sampling dimana air sampel fitoplankton diambil dari 
permukaan perairan estuari dengan menyaring air sebanyak 50 L dari lokasi sampling menggunakan 
plankton net berukuran 10 µm. Sampel yang tertampung diawetkan dengan lugol dan diberi label. 
Sampel tersebut diidentifikasi menggunakan mikroskop pembesaran 10x10 dengan metode sensus. 
Identifikasi jenis plankton dilakukan dengan merujuk pada buku “Pedoman Identifikasi Plankton” 
(Yamaji, 1966; Davis, 1955; Mizuno, 1979). 

Analisa data  

Hasil identifikasi akan dilanjutkan dengan perhitungan kelimpahan fitoplankton. Kelimpahan 
fitoplankton dalam satuan liter dihitung dalam rumus sebagai berikut menurut Sachlan dan Effendi 
(1972) yaitu: 
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1000
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Keterangan: 
A: luas sedgewick rafter(mm2)   
B: luas lapang pandang (mm2)   
C: volume sampel yang disaring (L)   
D: volume sampel yang diambil (mL) 
E: volume sampel yang diteliti(mL) 
F: kelimpahan fitoplankton(ind/L) 
N: jumlah organisme yang didapat(mL) 

Data yang diperoleh akan di uji ANOVA untuk mengetahui perbedaan kelimpahan fitoplankton pada 
saat pagi dan sore hari. Hipotesa yang diuji ialah perbedaan kelimpahan fitoplankton pada saat pagi 
dan sore hari.  

H0: nilai kelimpahan fitoplankton pada pagi dan sore berbeda nyata 
H1: nilai kelimpahan fitoplankton pada saat pagi dan sore hari tidak berbeda nyata.  

Uji ANOVA menggunakan alpha (α) sebesar 0,05. nilai alpha akan dibandingkan dengan nilai 
probabilitas (P-value), yang dalam hal ini akan menolak H0 dan menerima Ha apabila P-value <0,05 
namun akan menerima H0 dan menolak H1 apabila P-value >0,05. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan ditulis di bagian yang sama. Mereka harus disajikan secara terus menerus mulai 
dari hasil utama sampai hasil pendukung dan dilengkapi dengan pembahasan. Unit pengukuran yang 
digunakan harus mengikuti sistem internasional yang berlaku. Hasil dan Pembahasan harus ditulis 
dengan menggunakan 2500 hingga 3000 kata dan harus ditulis dengan menggunakan ARIAL 10. 

 

 



Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Pertanian, Perikanan dan Kelautan 2021 
Hotel Dafam Pacific Caesar Surabaya 8-9 Desember 2021 

167 
 

Perbedaan Kelimpahan fitoplankton 

Hasil uji anova dari ketiga stasiun pada saat pagi dan sore hari (Tabel 1) menyatakan bahwa nilai P-
value sebesar 0,484768 dan lebih besar dari nilai alpha (0,05). Artinya nilai P-value menerima H0. Oleh 
karena itu dapat dinyatakan bahwa pada perairan estuari lokasi penelitian memiliki kelimpahan 
fitoplankton yang berbeda nyata pada saat pagi dan sore hari.  

Hasil uji Anova (P<0,05) secara keseluruhan menyatakan kelimpahan fitoplankton pada pagi dan sore 
hari berbeda nyata pada perairan estuari. Selama penelitian distribusi kelimpahan fitoplankton yang 
diperoleh menunjukkan variasi yang berbeda nyata, dimana kelimpahan fitoplankton ditemukan sangat 
tinggi pada saat pagi hari namun rendah pada saat sore hari. Hal ini disebabkan pada saat pengambilan 
sampel di pagi hari cuaca dalam keadaan berawan dan intensitas cahaya yang masuk rendah. Faktor 
lain yang mempengaruhi ialah terjadinya pasang air laut pada saat pengambilan sampel sehingga 
kelimpahan fitoplankton meningkat sedangkan pada saat sore hari mengalami surut air laut.  

Tabel 1. Uji Anova Estuari 

ANOVA       
Source of Variation SS df MS F P-value F crit 
Between Groups 49542273 2 24771136 0,930723 0,484768 9,552094 
Within Groups 79844842 3 26614947           
Total 1.29E+08 5         

Hasil uji anova pada stasiun 1 (Tabel 2), nilai P-value sebesar 0,344004. nilai P-value stasiun 1 pada 
saat pagi dan sore hari lebih besar dari nilai alpha(α) atau 0,344004>0,05 yang artinya menerima H0. 
Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa stasiun 1 kelimpahan fitoplankton berbeda nyata pada saat 
pagi dan sore hari.  

Tabel 2. Uji Anova stasiun 1 

ANOVA             

Source of Variation SS df MS F P-value F crit 
Between Groups 2204233 1 2204233 1,149649 0,344004 7,708647 
Within Groups 7669237 4 1917309           
Total 9873470 5         

Hasil uji anova stasiun 2 (Tabel 3) yakni nilai P-value sebesar 0,138563. Nilai P-value stasiun 2 pada 
saat pagi dan sore hari lebih besar dari nilai alpha (0,05) atau 0,138563>0,05 yang artinya menerima 
H0. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa stasiun 2 kelimpahan fitoplankton berbeda nyata pada 
saat pagi dan sore hari. 

Tabel 3. Uji Anova stasiun 2 

ANOVA       
Source of Variation SS df MS F P-value F crit 
Between Groups 6814613 1 6814613 3.409262 0,138563 7,708647 
Within Groups 7995411 4 1998853           
Total 14810025 5         

Hasil uji anova stasiun 3 (Tabel 4) menyatakan nilai P-value sebesar 0,222731. nilai P-value stasiun 
ketiga lebih besar dari alpha (0,05) atau 0,222731>0,05 yang artinya menerima H0. Oleh karena itu 
dapat dinyatakan bahwa stasiun 3 memiliki kelimpahan fitoplankton yang berbeda nyata pada saat pagi 
dan sore hari. 

Tabel 4. Uji Anova st 3  

 

 

 

Hasil penelitian menunjukkan nilai kelimpahan fitoplankton pada estuari Ujung Piring Bangkalan 
disajikan dalam pada Gambar 1. 

ANOVA       
Source of Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 17596101 1 17596101 2,079677 0,222731 7,708647 
Within Groups 33843906 4 8460976           
Total 51440007 5         
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Gambar 1. Kelimpahan fitoplankton pagi dan sore hari (Ind/L) 

Tabel 1. Fitoplankton pagi dan pagi hari estuari Ujung Piring Bangkalan 

Kelas Genus  P  S  

Bacillariphyceae Nitzchia √ √ 
Rhizosolenia √ √ 
Guinardia  √ √ 
Chaetoceros √ √ 
Bacteriastrum √ √ 

 Cylindrotheca √ × 
 Pinnularia  √ √ 
 Skeletonema  √ √ 
 Pleurosigma  √ √ 
 Hemiaulus × √ 
Coscinodiscophyceae Coscinodiscus  × √ 
Dinophyceae Navicula  √ × 
Mediophyceae Bhiddulphia √ × 

Odentella √ √ 
Fragilariophyceae  Thalasionema  √ √ 
Oligotrichea  Tintinopsis  √ × 
Globothalamea Globigerina  × √ 

Ket: pagi(P), sore(S), √(ada), ×(tidak ada) 

Kelimpahan fitoplankton di perairan estuari Ujung Piring Bangkalan pada pagi hari berkisar 10.552,34-
20.319,63(Ind/L). Sedangkan pada sore hari berkisar 6.316,867-10.044,58(Ind/L). Iklima et.al (2019). 
menyebutkan bahwa kriteria kelimpahan fitoplankton apabila lebih dari 15000 Ind/L dapat dikategorikan 
perairan subur.Hal ini disebabkan karena pada pagi hari cuaca sedikit berawan, intensitas cahaya 
rendah namun suhu sekitar lokasi hangat. Intensitas cahaya matahari pada saat pagi hari masih rendah 
dan keberadaan fitoplankton tidak jauh dengan permukaan perairan (Maizar et.al 2021). Sedangkan 
pada sore hari intensitas matahari rendah karena matahari hampir terbenam sehingga cahaya yang 
masuk kedalam perairan tidak optimal.  

Pada stasiun 1 kelimpahan fitoplankton pagi  dan sore hari bernilai 10.552,34(Ind/L) dan 
6.915,663(Ind/l). Nilai kelimpahan tersebut berbeda dikarenakan berlokasi di mulut estuari pada saat 
pengambilan sampel perairannya dangkal dan berlumpur serta dipengaruhi oleh hilir estuari (laut) 
(Rosada et.al 2017)). Pada stasiun 2 kelimpahan fitoplankton pagi dan sore hari nilainya 
12.711,21(Ind/L) dan 6.316,867(Ind/L). Nilai kelimpahan tersebut berbeda karena berlokasi disekitar 
hutan mangrove yang dekat dengan reklamasi. Hal ini disebabkan lokasi pengambilan sampel 
cenderung dipengaruhi hutan mangrove dan dekat dengan reklamasi Kawasan estuari kental dengan 
perairan sekitarnya ditumbuhi mangrove yang memegang peranan penting dalam ketersedian nutrien 
biota termasuk fitoplankton (Purnamaningtyas et.al, 2011). Stasiun 3 nilai kelimpahan fitoplankton pada 
pagi hari dan sore hari 20.319,63 (Ind/L) dan 10.044,58(Ind/L) berada disekitar KJA kerapu namun 
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berbeda dengan stasiun lainnya stasiun ini cenderung tenang sedikit berarus karena pengaruh dari 
arah hulu estuari. Pada stasiun 2 dan 3 sama sama masih dipengaruhi air dari hilir dan hulu estuari.  

Fitoplankton yang terdapat pada pagi dan sore hari tercantum dalam Tabel 1.  Fitoplankton diperairan 
estuari Ujung Piring Bangkalan pada pagi hari adalah genus Cylindrotheca sp. dan Navicula sp. (kelas 
Bacillariphyceae) Bhiddulphia sp(kelas Mediophyceae). dan Tintinopsis sp. Fitoplankton pada sore hari 
adalah genus Globigerina sp., Coscinodiscus sp., Hemiaulus sp. Hal ini berbeda karena menurut 
Rikardo (2016) fitoplankton pada kelas Bacillariophyceae walaupun terjadi perubahan lingkungan ia 
mampu mempertahankan hidupnya dan keberadaannya melimpah. Sedangkan pada kelas 
Oligotrichea Pada Kelas Globothalamea dikarenakan ia mampu mentolerir suhu dan salinitas yang 
tinggi. Triawan dan Arisandi (2021) fitoplankton yang ditemukan di perairan muara yaitu dari kelas 
Bacillariophyceae dan spesies lainnya. 

Kualitas Perairan  

Hasil pengukuran kualitas air dapat dilihat pada Tabel 5. Berdasarkan Tabel 5. Nilai rata-rata suhu 
perairan estuari ujung piring selama penelitian pada saat pagi hari berkisar 28,8-32,8oC dan pada saat 
sore hari berkisar  30-31,9oC. Hal ini disebabkan pengambilan sampel yang rentang waktunya mulai 
dari pagi berawan dan berangsur panas sehingga suhu rendah dan berangsur naik. Sedangkan pada 
saat sore hari suhu tinggi karena suhu pada siang hari belum turun sehingga kelimpahan 
fitoplanktonpada sore hari rendah dibandingkan pada pagi hari. Secara umum kisaran suhu selama 
penelitian masih sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan fitoplankton. Tingkat kecerahan 
daerah estuari pagi dan sore hari bernilai 25-65 dan 16-63 cm. Hal ini masih sesuai dalam dengan 
kehidupan fitoplankton dan dipengaruhi oleh upwelling dan unsur hara yang dibawa pada saat pasang-
surut. Nilai menurut Djokosetiyanto dan Sinung, (2006) nilai kecerahan yang dapat ditolerir oleh 
fitoplankton yakni 39,55-161 cm.  Kisaran nilai intensitas cahaya matahari pada pagi 234-670(lux) dan 
sore hari 83-478(lux). Hal ini disebabkan pada saat pagi hari berawan dan pada sore hari matahari 
mulai terbenam. Perbedaan intensitas cahaya yang masuk kedalam perairan berpengaruh secara 
signifikan terhadap pertumbuhan, biomassa, klorofil-a dan karotenoid(Fauziah et.al 2019). Hasil 
penelitian (Fakhri et.al. 2017) menunjukkan bahwa peningkatan intensitas cahaya menghasilkan 
peningkatan pertumbuhan. Nilai pH perairan estuari ujung piring pada saat pagi dan sore hari adalah 
7.97-8.09 dan 7.28-7.83. Hal ini masih pH yang dapat ditoleransi bagi fitoplankton. Yuliana et.al (2012) 
menyatakan bahwa  pH  kisaran 7,59-8,73 merupakan pH yang sesuai dengan kebutuhan fitoplankton. 
Nilai salinitas pada saat pagi dan sore hari berkisar 25-35 ppt dan 28-30 ppt. Hal ini disebabkan pada 
saat pengambilan sampel pagi, air laut sedang pasang sehingga konsentrasi air laut lebih tinggi yang 
masuk kedaerah estuari dan kelimpahan fitoplankton tinggi. Disamping itu bertambahnya air laut yang 
masuk kedaerah estuari juga mengakibatkan fitoplankton masuk kedaerah estuari. Sedangkan pada 
saat sore hari salinitas sama karena masih dipengaruhi air laut yang masuk walaupun surut. Sesuai 
dengan dengan pendapat Sachlan (1982), nilai salinitas yang terukur ini berada dalam kisaran yang 
mendukung perkembangan fitoplankton perairan.  

Tabel 5. Kualitas perairan  

No.  Parameter  Waktu  Kondisi optimal 

Fisika Pagi Sore  
 Suhu (oC) 28,8-32,8 30-31,9 

 
29,1-32,7 oC. * Sofyan dan Zainuri (2021) 
25-30 ◦C *Rasyid et.al 2018 

 Kecerahan (cm) 25-65 cm 16-63 cm 39,55-161 cm * Djokosetiyanto dan Sinung, 
2006 

 Intensitas cahaya 
(lux) 

234-670 83-478  

Kimia     
 pH 7,97-8,09 7,28-7,83 7,59-8,73 * Yuliana et.al (2012) 
 Salinitas (‰) 25-35 28-30 15-32 ‰ * Rasyid et.al 2018 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Kelimpahan fitoplankton saat pagi hari berkisar 10.552,34-20.319,63(Ind/L) dan pada sore hari  
kelimpahan fitoplankton berkisar 6316,867-10044,58(Ind/L). Perbedaan kelimpahan fitoplanton pada 
pagi dan sore hari di perairan estuari Ujung Piring Bangkalan dinyatakan berbeda nyata. Hal ini 
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dibuktikan dengan uji Anova dengan nilai P-value>nilai alpha (0,484768>0,05) yang artinya menerima 
H0. kelimpahan fitoplanton pada saat pagi dan sore hari berbeda nyata. 

Saran 

Perlu diadakan penelitian lebih lanjut dengan mempertimbangkan perihal penambahan stasiun yang 
dihubungkan dengan faktor pencemaran. Sehingga penyebab perbedaan kelimpahan dapat diketahui 
secara komplek. 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Kami ucapkan terima kasih kepada Kemenristekdikti melalui hibah penelitian skema Magang Belajar 
Kampus Merdeka Riset (MBKM-RISET) yang telah membiayai pelaksanaan penelitian kami sehingga 
kami dapat melaksanakan penelitian ini. Kami juga ucapkan terimakasih kepada dosen kami Prof. Dr. 
Muhammad zainuri M.Sc dan Novi Indriyawati S.Kel., M.Sc serta rekan yang membantu penelitian ini 
Ainul Fitriyah, Muhammad Alif Dzulfikar, dan Dewi Ayu Lestari. 
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