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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serangan infeksi ektoparasit pada ikan mas 
(Cyprinus carpio) yang perairan Waduk Darma Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, 
pada bulan Agustus 2017. Identifikasi dan analisa ektoparasit dilaksanakan di Laboratorium 
Kesehatan Ikan, Departemen Akuakultur, Institut Pertanian Bogor. Hasil identifikasi 
menunjukkan terdapat tiga jenis parasit yang memiliki nilai prevalensi yang sama yaitu sebesar 
66,67: Trichodina sp., Epistylis sp., serta Gyrodactylus sp.Nilai prevalensi tertinggi dicapai oleh 
parasit Dactylogyrus sp, namun dominansi parasit (7,53) ini tidak mencapai nilai tertinggi. 
Adapun nilai dominansi dan intensitas tertinggi diperoleh parasit Epistylis sp. dengan nilai 
sebesar 69,49 dan 715,40. Terdapat hasil yang menarik dari penelitian ini, dimana lima jenis 
parasit dari total 10 parasit yang ditemukan adalah dari golongan Monogenea (Cichlidogyrus 
sp., Gyrodactylus sp., Heterobothrium sp., Diplozoon sp., serta Dactylogyrus sp.). 

Kata Kunci: Cyprinus carpio, Dominansi, Ektoparasit, Identifikasi,Prevalensi 
 
 

Abstract 
 

The aim of this study was to identify ectoparasite infection in goldfish (Cyprinus carpio) 
maintained in floating net of Darma Reservoir of Kuningan Regency, West Java Province, in 
August 2017. Ectoparasite identification and analysis was conducted at Fish Health Laboratory, 
Department of Aquaculture, Bogor Agricultural University . The identification results show that 
there are three types of parasites that have the same prevalence value of 66.67: Trichodina sp., 
Epistylis sp., And Gyrodactylus sp. The highest prevalence value is achieved by Dactylogyrus 
sp parasite, but the dominance of this parasite (7.53) is not reaching the highest score. The 
highest dominance and intensity value obtained by parasite Epistylis sp. with a value of 69.49 
and 715.40. There are interesting results from this study, where five types of parasites from a 
total of 10 parasites are found from Monogenea (Cichlidogyrus sp., Gyrodactylus sp., 
Heterobothrium sp., Diplozoon sp., And Dactylogyrus sp.) Groups. 

Keywords: Identification, Ectoparasites, Cyprinus carpio, Prevalence, Dominance 
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Lokasi waduk terletak di areal wilayah 

administrasi Kabupaten Kuningan, 

Provinsi Jawa Barat Waduk Darma 

dibangun tahun 1962, dengan daya 

tampung maksimal ± 40 juta  meter 

kubik. Debit air sebanyak itu, dapat 

menyuplai  ke  areal  persawahan  seluas 

22.060 ha di sembilan daerah pengairan 

di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten 

Cirebon. Rata-rata debit air yang 

dikeluarkan adalah 100 – 300 lt/dt 

(Ismail dkk, 2015). 

Pengelolaan Waduk Darma agak 

berbeda dengan waduk-waduk lainnya 

yang berada di Provinsi Jawa Barat, 

yang memanfaatkan areal perairan untuk 

kegiatan budidaya ikan di jaring apung. 

Walaupun ada beberapa pembudidaya 

yang memelihara ikan, namun tidak 

dalam kawasan khusus, sehingga dapat 

dikatakan bahwa di waduk ini, tidak ada 

kegiatan budidaya ikan secara komersial 

dalam luasan yang besar. Jenis ikan yang 

dibudidayakan diantaranya adalah ikan 

Mas. Kondisi kesehatan ikan yang 

dibudidayakan di kawasan ini menarik 

untuk diamati, sebagai bahan kajian dan 

perbandingan dengan kawasan waduk 

lainnya. 

Metoda budidaya ikan mas pada 

jaring apung di Waduk Darma relatif 

sama dengan lokasi lain, diantaranya 

pemanfaatan    ruang    perairan    dengan 

menggunakan padat tebar tinggi serta 

penggunaan pakan buatan selama masa 

pemeliharaan ikan. Kondisi ini secara 

langsung menyebabkan adanya interaksi 

antara lingkungan, ikan serta keberadaan 

patogen yang akan mempengaruhi baik 

tingkat pertumbuhan ikan dan maupun 

produktivitas hasil ikan budidaya yang 

dilakukan dalam satu siklus produksi. 

Salah satu agen patogen yang menarik 

untuk dicermati adalah keberadaan 

ektoparasit. 

Secara umum ektoparasit di 

Waduk Darma diduga relatif sama 

dengan ektoparasit di waduk lokasi 

budidaya lainnya, misal dari genus 

Monogenea yang cenderung akan 

menginfeksi insang. Ektoparasit jenis ini 

akan sangat merugikan biota yang akan 

diserangnya karena akan menimbulkan 

kerusakan baik terhadap filamen maupun 

juga terhadap lamella insang, sehingga 

penyerapan oksigen akan terganggu. 

Pengamatan jenis ektoparsait di 

areal Waduk Darma serta analisanya, 

diharapkan dapat juga memberikan 

kontribusi dalam hal kesehatan ikan, 

yang dapat menjadi salah satu masukan 

bagi para pembudidaya ikan di lokasi 

tersebut. Keberadaan ektoparsit ini, 

apabila dicermati dari awal pemeliharaan 

ikan, setidaknya akan dapat mengurangi 
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kerugian yang diduga berkemungkinan 

menimbulkan masalah pada tingkat 

kesehatan ikan. 

Penelitian ini bertujuan untuk dapat 

mengidentifikasi adanya suatu serangan 

infeksi ektoparasit pada ikan mas 

(Cyprinus carpio) yang terdapat perairan 

Waduk Darma, pada bulan Agustus 

2017. 
 

BAHAN DAN METODE 
 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Agustus tahun 2017 di perairan 

Waduk Darma Kabupaten Kuningan. 

Pemeriksaan ektoparasit dilaksanakan di 

Laboratorium Kesehatan Ikan lingkup 

Departemen Akuakultur pada Institut 

Pertanian Bogor. Analisa sampel kualitas 

air dilaksanakan dilakukan secara in situ. 

Lokasi   penelitian   di   Waduk   Darma 

Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

Populasi penelitian ini adalah 

ikan hasil tangkapan pada titik tertentu di 

setiap waduk yang menjadi lokasi 

penelitian. Jumlah total sampel ikan 

yang diperiksa sebanyak 15 ekor 

/waduk. Rancangan penelitian ini 

merupakan penelitian eksplorasi dengan 

metode survei. Survei lapangan di 

lakukan langsung di Waduk Darma yang 

menjadi lokasi penelitian. 

Pengamatan langsung kondisi 

ikan sampel serta adanya gejala ikan 

sakit dan ikan yang mati sebagai data 

pendukung. Pengambilan sampel ikan 

dilakukan bersamaan dengan kegiatan 

pengambilan sampel air untuk parameter 

kualitas air. 

 

 
 

Gambar 1. Lokasi penelitian di areal perairan Waduk Darma Kabupaten Kuningan 
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Peralatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah object glass, cover 

glass, alat bedah/dissecting kit (gunting, 

pisau bedah, pinset ujung runcing, 

scalpel), pipet tetes, ember, nampan 

plastik, termometer, penggaris, alat tulis, 

kamera, dan juga mikroskop binokuler. 

Sedangkan bahan penelitian adalah: Ikan 

sampel, akuades, alkohol 70%, test kit 

(DO, NH3, pH,), oksigen murni dalam 

tabung, plastik packing, karet gelang, 

kertas label. Pengambilan sampel 

dilakukan satu kali pada Bulan Agustus 

2017. Sampel diambil langsung dari 

komoditas ikan mas yang tertangkap di 

perairan Waduk Darma dan dimasukkan 

ke dalam kantong plastik yang telah 

diberi air dan oksigen dengan jumlah 

sampel sebanyak 15 ekor; kemudian di 

bawa ke Laboratorium Kesehatan Ikan, 

Departemen Akuakultur, pada Institut 

Pertanian Bogor untuk pemeriksaan 

parasit. Pengambilan data pendukung 

penelitian pada tahap ini antara lain 

kualitas air yaitu suhu air waduk, pH, 

Oksigen terlarut, dan Amonia. 

Pelaksanaan penelitian diawali 

dengan pengambilanlendir, insang serta 

siripdengan cara mengerok bagian kulit 

ikan, sisik, kepala sampai ekor 

menggunakan scalpel hingga 

mendapatkan lendir (cairan mucus). 

Kemudian   lendir   diletakkan   di   atas 

 
object glass ditetesi akuades, ditutup 

dengan cover glass, diamati di bawah 

mikroskop.Pemeriksaan ektoparasit pada 

bagian insang dilakukan dengan cara 

memotong bagian insang menggunakan 

gunting kemudian diletakan pada cawan 

petri yang telah diberi aquades, 

kemudian lembaran insang diletakkan 

diobejck glass dilakuan pencacahan yang 

selanjutnya diamati di bawah mikroskop 

binokuler. Sedangkan untuk pemeriksaan 

ektoparasit pada bagian sirip dilakukan 

dengan memotong sirip menggunakan 

gunting, kemudian diletakkan pada 

object glass, untuk selanjutnya diamati 

dengan cara menggunakan mikroskop 

binokuler. Kemudian selanjutnya 

dilakukan identifikasi dengan buku 

identifikasi parasit menurut Kabata 

(1985). 

Data identifikasi dari ektoparasit 

menurut buku identifikasi, lalu dihitung 

jumlah ektoparasit yang terdapat pada 

ikan contoh. Adapun rumus yang 

digunakan untuk menganalisis tingkat 

serangan ektoparasit yaitu menggunakan 

perhitungan intensitas parasit menurut 

Prevalence of infection %, (Malhotra et 

al., 1981) dalam Hamzah et al (2017), 

sebagai berikut: 

 Pravalensi dalam % 
 Intensitas dalam % 
 Dominansi dalam % 
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Pemeriksaan Parameter Kualitas Air 

Pemeriksaan suhu dilakukan in 

situ dengan menggunakan termometer 

air raksa, dilakukan pada beberapa titik 

pengamatan. Termometer itu dicelupkan 

secara langsung kedalam media air 

waduk selama kurang lebih satu menit, 

kemudian dilakukan pencatatan suhu 

berdasarkan angka pengamatan pada 

termometer tersebut. 

Pengamatan pH menggunakan 

kertas indikator dengan kisaran nilai pH 

dari 1 – 14. Tahapan pelaksanaan 

pengukuran pH yang diawali dengan 

mencelupkan beberapa kertas indikator 

pada beberapa titik media pengamatan, 

selanjutnya perubahan warna pada kertas 

indikator tersebut distandarkan dengan 

warna apada kotak indikator pH. 

Pengamatan nilai oksigen terlarut/ 

dissolved oksigen/DO pada prinsipnya 

menggunakan metoda winkler, walaupun 

pada saat pelaksanaan menggunakan test 

kit untuk pembanding. Adapun metode 

titrasi dengan cara Winkler secara umum 

banyak digunakan untuk menentukan 

kadar oksigen terlarut. Pada prinsipnya 

dengan menggunakan titrasi iodometri. 

Sampel air yang akan dianalisis, terlebih 

dahulu ditambahkan larutan MnCl2 dan 

NaOH atau KI, sehingga akan terkjadi 

endapan MnO2. Dengan menambahkan 

H2SO4 atau HCl maka endapan yang 

terjadi akan larut kembali dan juga akan 

membebaskan molekul Iodium (I2) yang 

ekivalen dengan kandungan oksigen 

terlarut dalam air contoh. Iodium yang 

dibebaskan ini selanjutnya akan dititrasi 

dengan larutan standar natrium tiosulfat 

(Na2S2O3) dan menggunakan larutan 

amilium sebagai indikator. 

Pengamatan nilai amoniak atau 

NH3 pada prinsipnya juga menggunakan 

metoda spektrofotometer. Metode 

spektrofotometer dilakukan berdasarkan 

absorban nilai tampakan oleh suatu 

larutan berwarna. Oleh karena  itu 

metoda ini dikenal juga sebagai metoda 

kalorimeter. Kalorimeter adalah metode 

yang membandingkan jumlah cahaya 

yang diserap pada larutan standar dengan 

cahaya larutan sampel di tabung Nessler. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Hasil pengamatan dari kegiatan 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1. 

Berdasarkan  Tabel 1 diatas dapat 

diketahui bahwa  terdapat tiga jenis 

parasit  yang  memiliki  nilai  prevalensi 

yang sama   yaitu  sebesar 66,67: 

Trichodina  sp., Epistylis sp., serta 

Gyrodactylus  sp.   Nilai prevalensi 

tertinggi  dicapai  oleh  parasit 

Dactylogyrus  sp,  namun dominansi 

parasit (7,53) ini tidak mencapai nilai 

tertinggi. Adapun nilai dominansi dan 

intensitas tertinggi diperoleh parasit 

Epistylis sp. dengan nilai sebesar 69,49 

dan 715,40. Terdapat hasil yang menarik 

dari penelitian ini (Tabel 1), dimana lima 

jenis parasit dari total 10 parasit yang 

ditemukan adalah dari golongan 

Monogenea: Cichlidogyrus sp. (lihat 

Gambar 2), Gyrodactylus sp., 

Heterobothrium sp., Diplozoon sp., serta 

Dactylogyrus   sp.   (lihat   Gambar   3). 
 

 

 
 

. 

Gambar 2. Tampilan ektoparasit Cichlidogyrus sp. perbesaran 100 dari perairan 
Waduk Darma Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat 

 
 

Tabel 1. Jenis, pravalensi, intensitas dan dominasi ektoparasit di perairan Waduk Darma 
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Chichlidogyrus sp. termasuk 

dalam golongan monogenea, parasit ini 

mengeluarkan telur dan setelah menetas 

akan menjadi larva berenang bebas yang 

disebut oncomiracidia dan menginfeksi 

inang dalam beberapa jam. Setelah 

mencapai inang parasit ini bermigrasi ke 

target organ dan berkembang menjadi 

parasit dewasa. Salah satu genus dalam 

golongan monogenea yang tidak 

mengeluarkan telur adalah Gyrodactylus. 

Parasit ini mengeluarkan larva dari 

uterus parasit (viviparus) dan 

menginfeksi inang melalui kontak fisik 

(Anshary, 2008 dalam Marlan & Sri, 

2014). Selain itu, Salgado  &  Rubio 

2014 dalam Fey et al. (2015) 

menyatakan bahwa ektoparasit C. 

sclerosus and Gyrodactylus cichlidarum 

ditemukan menyerang ikan nila. 

Kulit ikan sesungguhnya memiliki 

sistem pertahanan untuk menangkal 

serangan mikroorganisme dari luar tubuh 

melalui adanya mukus/selaput lendir. 

Sistem pertahanan yang demikian 

ternyata mampu ditembus oleh 

ektoparasit. Karena ektoparasit memiliki 

enzim dari golongan Cystein protease, 

pada ektoparasit  Lepeophtheirus 

salmonis merupakan jenis Cathepsin L 

protease (Mc Carthy et al., 2012) yang 

mirip dengan enzim papain yang mampu 

menghancurkan mukus selaput lendir 

serta melunakkan otot ikan sehingga 

dengan mudah anchor dari ektoparasit 

masuk dan mencengkram otot. Inilah 

disebut infeksi/luka yang disebabkan 

ektoparasit. Dampak pertama yang akan 

terjadi ketika ektoparasit menempel pada 

inangnya adalah penghisapan darah atau 

cairan tubuh inang. Malhaeros et al. 

(2016) menyatakan bahwa organ target 

infeksi parasit golongan Monogenea 

dainataranya adalah insang. 
 

 
Gambar 3. Tampilan ektoparasit Gyrodactylus sp. perbesaran 100 dari perairan 

Waduk Darma Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat 
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Ketika itu terjadi maka pasti akan 

terjadi perubahan kandungan beberapa 

parameter darah, seperti haemoglobin 

dan hematokrit (Gonzales et al., 2016). 

Hashimoto et al (2016) menyatakan 

bahwa infeksi Monogenea menyebabkan 

perubahan gambaran hematologi atau 

gambaran darah pada ikan. 

Tiga parasit berikutnya yang 

ditemukan di perairan waduk Darma 

adalah Heterobothrium sp., Diplozoon 

sp. serta parasit Dactylogyrus sp. Pada 

umumnya cara serangan ektoparasit ini 

adalah dengan menancapkan jangkar 

pada bagian tubuh inang yang diinfeksi, 

sehingga dapat menyerap darah dari 

pembuluh kapiler. Dalam jumlah yang 

sangat banyak, serangan ektoparasit ini 

dapat menimbulkan kematian, bagi dari 

infeksi primer yang ditimbulkannya 

maupun infeksi sekinder yang kemudian 

akan menjadi pintu pembuka bagi 

masuknya agen patogen yang lain. 

Menurut Juwaihir et al. (2016) 

Dactylogyrus extensus umumnya 

ditemukan di insang baik pada ikan liar 

maupun ikan yang dibudidayakan, dan 

hanya 6,7% species tersebut ditemukan 

menginfeksi kulit. Dactylogyrus sp. dari 

perairan Waduk Darma, seperti terlihat 

pada Gambar 4., bila menyerang insang 

dalam jumlah yang banyak dapat 

menyebabkan kematian, karena insang 

pengeluaran lendir yang terlalu banyak 

dari insang, sehingga insang mengalami 

iritasi. Selain itu, Dactylogyrus sp., juga 

dapat menghisap darah dari pembuluh 

kapiler insang. Kondisi ini dapat 

melemahkan ikan sehingga dapat 

mengakibatkan kematian. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Tampilan ektoparasit Dactylogyrus sp. perbesaran 400 (berwarna & tidak berwarna) 
dari perairanWaduk Darma Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat 
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Chao et al. (2014) mengatakan 

bahwa genus Dactylogyrus meliputi 

lebih dari 900 spesies Monogenea jenis 

ini merupakan parasit insang yang paing 

banyak ditemukan pada ikan air tawar, 

diantaranya dari golongan cyprinid. 

Parasit Dactylogyrus sp. menyebabkan 

infeksi yang serius pada filamen insang, 

sehingga akan mengganggu proses 

respirasi (Chaudary et al, 2017, serta 

Iqbal & Fauzia, 2014). 

Variasi musim yang secara 

langsung juga akan mempengaruhi 

temperatur atau suhu wilayah perairan, 

merupakan faktor abiotik yang paling 

mempengaruhi kelimpahan ektoparasit 

golongan Monogenea. Variabel suhu 

secara umum berimbas pada kondisi 

fisiologi dari Monogenea dalam hal 

produksi dan tingkat penetasan telur, 

pertumbuhan serta juga perkembangan 

Monogenea,  walaupun  dilihat  dari  sisi 

lain, kenaikan suhu akan memperpendek 

jangka usia dari Genus ini (Fey et al., 

2015). Parasit Cichlidogyrus sclerosus, 

Cichlidogyrus dossoui dan Scutogyrus 

sp. merupakan contoh Monogenea yang 

menginfeksi insang ikan Nila. Selain itu, 

parasit-parasit tersebut, Diplozoon 

kashmirensis termasuk Monogenea 

yangditemukan menyerang insang ikan 

mas ( Gambar 6). 

Panjvini et al., (2016) menyatakan 

bahwa serangan ektoparasit juga akan 

menimbulkan berbagai gangguan alam 

tubuh ikan, diantaranya dalam hal 

gambaran darah seperti turunnya nilai 

hematokrit dan hemoglobin, histologi, 

serta penurunan pertumbuhan. Diplozon 

sp. (Gambar 6.) dan Heterobothrium sp 

(Gambar 7.) termasuk pada golongan 

ektoparasit, sehingga keduanya diduga 

juga akan menimbulkan kerugian bagi 

inang yang diinfeksinya. 
 

 

Gambar 6. Tampilan ektoparasit Diplozoon sp. perbesaran 100 dari perairan 
Waduk Darma Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat 
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Gambar 7. Tampilan ektoparasit Heterobothrium sp. perbesaran 100 dari 
perairan Waduk Darma Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat 

 
Auréli (2016) menyatakan bahwa 

serangan Monogenea akan merusak 

struktur insang. Selain itu, infeksi 

ektoparasit menyebabkan turunnya 

jumlah sel darah merah, hemoglobin dan 

hematokrit (Militz et al, 2016). Agen 

patogen ini dapat merupakan stressor 

utama yang menstimulasi pelepasan 

Cathecolamine, yang berperan dalam 

mobilisasi  sel  darah  merah  dari  ginjal. 

Lokasi target infeksi ektoparasit adalah 

organ luar tubuh ikan, mulai dari sirip, 

sisik, operkulum, serta insang. Hasil 

pemeriksaan jumlah ektoparasit pada 

organ tubuh luar sampel ikan dari waduk 

Darma dapat dilihat pada Tabel 2. Data 

Tabel 2. meperlihat bahwa ektoparasit 

menginfeksi organ luar dari tubuh ikan 

sampel, yakni lendir kulit, sirip serta 

insang. 
 

Tabel 2. Jumlah Ektoparasit pada sampel Ikan Mas (Cyprinus carpio) 
dari perairan Waduk Darma Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat 
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Gambar 8. Jumlah  rata-rata ektoparsit Neobenedenia sp. yang menginfeksi sampel ikan 
kakap (Lates calcarifer) pada kepala (A), badan (B) dan sirip (C); ditentukan 
dengan menggunakan tes HSD Tukey (sumber Gonzal et al., 2015) 

 
Terdapat empat jenis ektoparasit 

pada sampel ikan ini yang hanya 

ditemukan pada bagian insang, yaitu 

ektoparasit Diplozoon sp., Dactylogyrus 

sp., Cichlidogyrus sp. serta 

Heterobothrium sp. dengan jumlah 

parasit (individu) yang ditemukan 

adalah: 6, 775, 152 serta 6. Menurut 

Sobrinhoa & Marcos (2016) yang 

menyatakan bahwa jenis parasit yang 

menginfeksi tidak tergantung pada 

ukuran inang atau ikan Diversitas atau 

keragaman parasit dipengaruhi oleh 

beberapa parameter kualitas air 

(Gaikwad et al, 2016). Untuk lokasi 

infeski ektoparasit, hal ini sesuai dengan 

pendapat Gonzales et al(2015) yang 

diperlihatkan pada Gambar 8. 
 

KESIMPULAN 

Terdapat  tiga  jenis  parasit  di 

perairan Waduk Darma Kabupaten 

Kuningan, Provinsi Jawa Barat, yang 

memiliki nilai prevalensi yang  sama 

yaitu sebesar 66,67. Ektoparasit tersebut 

adalah Trichodina sp., Epistylis sp., serta 

Gyrodactylus sp. Nilai prevalensi 

tertinggi dicapai oleh parasit 

Dactylogyrus sp, namun dominansi 

parasit ini yang tercatat sebesar 7,53, ini 

tidak mencapai nilai tertinggi. Adapun 

nilai dominansi dan intensitas tertinggi 

diperoleh parasit Epistylis sp. dengan 

nilai sebesar 69,49 dan 715,40. Catatan 

khusus dari penelitian ini adalah 

ditemukannya, lima jenis parasit dari 

total 10 parasit adalah dari golongan 

Monogenea (Cichlidogyrus sp., 

Gyrodactylus sp., Heterobothrium sp., 

Diplozoon sp., serta Dactylogyrus sp.). 
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Abstrak 
 
Penelitian tentang Kondisi Perairan dan Struktur Komunitas Plankton Di Waduk Jatigede telah 
dilaksanakan pada bulan agustus 2017. tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kondisi 
perairan dan struktur komunitas plankton di waduk Jatigede. Sampel diambil dari tiga stasiun 
pengamatan. Titik pengambilan sampel ditentukan dengan metode purposive sampling. Sampel 
diambil dengan menggunakan plankton net. Identifikasi sampel dilakukan di Laboratorium. 
Hasil penelitian didapatkan, Genera fitoplankton yang ditemukan di Waduk Jatigede sebanyak 
23-26 genera yang mewakili 4 kelas, yaitu Chlorophyceae, Cyanophyceae, Bacillariophyceae, 
dan Dinophyceae. Indeks keanekaragaman fitoplankton berkisar antara 1,284 – 1,673. Hal ini 
menunjukkan bahwa waduk jatigede memiliki tingkat keanekaragaman rendah. indeks 
keseragaman berkisar 0,436 – 0,607. Indeks keanekaragaman zooplankton berkisar antara 1,289 
– 2,020. 

Kata kunci: struktur komunitas plankton, kualitas fisika dan kimia perairan,waduk jatigede 
 
 

Abstract 
 
Research on Water Condition and Plankton Community Structure in Jatigede Reservoir was 
carried out in August 2017. The purpose of this research is to know the condition of waters and 
structure of plankton community in Jatigede dam. Samples were taken from 3 observation 
stations. The sampling point is determined by purposive sampling method. Samples were taken 
using plankton net. The sample identification was done at the Laboratory. The results obtained, 
Genera phytoplankton found in Jatigede Reservoir as many as 23-26 genera representing 4 
classes, namely Chlorophyceae, Cyanophyceae, Bacillariophyceae, and Dinophyceae. The 
phytoplankton diversity index ranges from 1,284 - 1,673. This indicates that the Jatigede 
reservoir has low biodiversity levels. the uniformity index ranges from 0.436 - 0.607. The 
zooplankton diversity index ranges from 1,289 - 2,020 

Keywords: plankton abundance, physical and chemical waters quality, jatigede reservoir 

 
PENDAHULUAN 

 

Waduk Jatigede memiliki luas ± 4122 ha 

dan terletak di Kabupaten Sumedang, 

Jawa Barat. Waduk ini dibangun dengan 

membendung Sungai Cimanuk dan 

merupakan waduk multi fungsi. Fungsi 

waduk ini antara lain sebagai pembangkit 

listrik, irigasi, pengendali banjir dan 

perikanan. Untuk mengelola Sumberdaya 
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perikanan yang baik, maka salah satu 

persyaratan yang harus diperhatikan 

adalah Kualitas perairan. Boyd (1982) 

menyatakan bahwa untuk tumbuh dan 

berkembangnya organisme perairan 

dengan baik, organisme tersebut 

memerlukan persyaratan tertentu dalam 

habitat hidupnya yaitu kondisi perairan. 

Di dalam perairan terdapat jasad-jasad 

hidup, dan salah satunya adalah plankton 

yang merupakan organisme mikro yang 

melayang dalam air laut atau tawar yang 

pergerakannya secara pasif tergantung 

pada angin dan arus. Plankton yang 

merupakan tumbuhan mikroskopis 

disebut fitoplankton. Fitoplankton 

sebagian besar merupakan organisme 

autotropik dan menjadi produsen primer 

dari bahan organik pada habitat akuatik. 

Komponen lain dari plankton adalah 

binatang heterotropik yang disebut 

zooplankton. Sehingga fitoplankton 

merupakan baseline dari jaring-jaring 

makanan pada lingkungan perairan 

(Herawati, 1989). Oleh karena itu 

plankton berperan penting sebagai 

sumber nutrisi perairan danau.   

Struktur komunitas plankton 

merupakan susunan individu dari 

beberapa jenis atau spesies yang 

terorganisir membentuk  komunitas, yang 

dapat dipelajari dengan mengetahui satu 

atau dua aspek khusus tentang organisasi 

komunitas yang bersangkutan seperti 

indeks deversitas jenis, zona stratifikasi, 

dan kelimpahan (Brower et al. 1990). 

Kelimpahan Fitoplankton disuatu 

perairan diantaranya berkaitan dengan 

pemanfaatan unsur hara, radiasi sinar 

matahari, suhu, lingkungan dan 

pemangsaan oleh zooplankton. Michael 

(1984) menyatakan bahwa kelimpahan 

plankton merupakan banyaknya individu 

untuk setiap jenis, kelimpahan juga di 

artikan sebagai jumlah individu persatuan 

luas atau per satuan volume. Selanjutnya 

dijelaskan bahwa keanekaragaman adalah 

Jumlah total spesies dalam suatu area 

atau sebagai jumlah spesies antar jumlah 

total individu dari spesies yang terdapat 

di dalam suatu komunitas.  

Adanya berbagai masukan hasil 

kegiatan manusia secara cepat atau 

lambat yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan plankton. Perubahan akan 

terjadi pada komposisi jenis dan jumlah 

plankton di perairan tersebut. Kuantitas 

dan kualitas plankton dalam kolom air 

selalu berubah-ubah sesuai dengan 

kondisi lingkungan hidupnya. Davis 

(1955) menyatakan bahwa di setiap 

perairan terdapat perkembangan 

komunitas yang dinamis, sehingga suatu 

spesies dapat lebih dominan dari pada 

spesies yang lainnya pada interval waktu 

yang relatif pendek sepanjang tahun. 

Spesies yang dominan pada satu bulan 

tertentu bisa menjadi spesies yang langka 
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pada bulan berikutnya dan digantikan 

dengan spesies lainnya yang lebih 

dominan.  

TUJUAN DAN MANFAAT 

Penelitian ini bertujuan untuk 

Mengetahui kondisi perairan dan struktur 

komunitas plankton di Perairan Waduk 

Jatigede. Hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai 

informasi awal mengenai kondisi 

perairan waduk jatigede dan sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengelolaan 

lingkungan dan sumberdaya perairan 

lainnya. 

 

 
 

Gambar 1. Lokasi penelitian di perairan Waduk Jatigede 
Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat 

BAHAN DAN METODE 
 

Penelitian ini dilakukan pada 

Bulan Agustus 2017, stasiun penelitian 

dibagi menjadi tiga stasiun yang 

mewakili lokasi Waduk Jatigede, 

Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa 

Barat (lihat Gambar 1.). 

Sampel air diambil dengan 

menggunakan kemmerer water sampler. 

Kemudian sampel air disaring dengan 

menggunakan plankton net No. 25 

dengan ukuran mata jaring 60 μm dan 

diawetkan dengan larutan lugol 

sebanyak 5 tetes. Analisis sampel 

plankton dilakukan di laboratorium 

plankton Institut Pertanian Bogor 

dengan menggunakan buku identifikasi 

Untuk plankton air tawar 

kelimpahan plankton dihitung dengan 

menggunakan metode pencacahan 

(sensus-SRC). Beberapa indeks 

biologi plankton yang dianalisis 

adalah indeks keanekaragaman 

Shannon, indeks keseragaman atau 

Evenness (e), dan indeks 

dominansi.Indeks Keanekaragaman 

digunakan untuk melihat tingkat 
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stabilitas suatu komunitas atau 

menunjukkan kondisi struktus 

komunitas dari keanekaragaman jumlah 

jenis organisme yang terdapat dalam 

suatu area. Nilai keanekaragaman jenis 

yang ada dalam komunitas plankton 

diperoleh  dari hasil perhitungan 

berdasarkan modifikasi Indeks 

Shannon-Wiener (Odum 1971), yaitu: 

Data dalam penelitian ini dianalisis 

secara deskriptif untuk mengetahui 

tingkat keanekaragaman jenis plankton 

yang ada di waduk Jatigede 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

H1 = - ∑ Pi ln Pi 
 
Dimana : 
Hl = Keanekaragaman jenis 
Pi = Proporsi jenis ke-1 dalam 
komunitas (ni/N) 
ln = Jumlah spesies ke-i 
N = Jumlah total dari seluruh spesies  
 
Nilai Indeks Keanekaragaman (Hl) 
berkisar antara : 
0<Hl<2,3 = Keanekaragaman kecil 
2,3<Hl<6,9 = Keanekaragaman sedang 
Hl>6,9  = Keanekaragaman besar 
[3].  

Mason (1981), menyatakan bahwa 

nilai indeks keanekaragaman populasi 

dapat menggambarkan kondisi perairan. 

Kriteria indeks keanekaragaman tersebut 

diklasifikasikan sebagaimana terlihat 

pada Tabel 1. 

Indeks Ekuitabilitas (E) Untuk 

mengetahui sebaran ataupun distribusi 

kelimpahan antar takson dalam 

komunitas yang disebut juga sebagai 

indeks keseragaman. Rumus indeks 

keseragaman (Brower dan Zar 1990) 

dinyatakan sebagai berikut. 

 
E = H’/ Hmaks 

 
dimana : 

H’ = Indeks diversitas Shannon-    
Wienner 

H max  = Indeks diversitas maximum, 
nilainya sama dengan Ln S 
(dimana S banyaknya spesies). 

 
Nilai indeks keseragaman 

(E) berkisar antara 0-1 (Michael, 

1984). Semakin kecil nilai E, 

semakin kecil pula keseragaman 

populasinya. Artinya penyebaran 

individu tiap jenis tidak merata 

atau ada kecenderungan satu 

genus mendominasi. Sebaliknya, 

apabila nilai E mendekati 1 maka 

penyebaran individu tiap jenis 

cenderung merata atau memiliki 

tingkat keseragaman yang tinggi 

Kriteria: 
0 < E < 0,4 : Keseragaman 
rendah 0,4 < E < 0,6 : 
Keseragaman sedang E > 0,6 : 
Keseragaman tinggi 

Indeks dominansi (Odum 1971) 

digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya genus tertentu yang 

mendominasi suatu komunitas. Nilai 

indeks dominansi dihitung dengan rumus 

sebagai berikut. 

C = ∑ 𝑛𝑖/𝑁2𝑠
𝑖=1  
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Dengan Ketentuan :  

C = Indeks dominansi Simpson 
ni = Jumlah individu ke-i 
N = Jumlah total individu 
s = Jumlah jenis 

 

Kisaran nilai indeks dominansi adalah 

antara 0-1. Nilai yang mendekati nol 

menunjukkan bahwa tidak ada genus 

dominan dalam komunitas. Hal ini 

menunjukkan bahwa kondisi struktur 

komunitas dalam keadaan stabil. 

Sebaliknya, nilai yang mendekati 

angka satu, menunjukkan adanya genus 

yang dominan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Kondisi Perairan Waduk Jatigede 

Seperti halnya organisme hidup 

lain, plankton dalam pertumbuhan 

dan kehidupannya juga dipengaruhi 

oleh lingkungan. Oleh karena itu 

keberadaan plankton di perairan akan 

bervariasi tergantung dari kondisi 

kualitas perairan yang ada. Nilai 

pengukuran kondisi fisik dan 

kimiaWaduk Jatigede seperti pada 

Tabel 1. 

Amonia 
Kadar amonia selama penelitian 

adalah berkisar antara 0,194-0,273 

mg.L-1, sumber amonia dapat 

berasaldari dekomposisi bahan 

organik (biota akuatik yang telah 
mati) yang dilakukan oleh mikroba 

dan jamur dikenal dengan istilah 

ammonifikasi. Ammonia dapat 

bersifat toksik bagi organisme 

akuatik. Persentase ammonia bebas 
meningkat dengan meningkatnya pH 

dan suhu perairan. Toksisitas 

ammonia terhadap organisme akuatik 

meningkat dengan penurunan kadar 

oksigen terlarut, pH dan suhu 

(Effendi, 2003). 

Nitrat 

Nitrogen merupakan elemen 

yang melimpah pada sel makhluk 

hidup setelah karbon, hidrogen, dan 

Tabel 1.  Nilai dan kriteria indeks keragaman menurut Mason (1981) 
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oksigen, yang mana nitrogen ini 

penting untuk sebagian besar reaksi 

biokimiawi (Goldman dan Horne, 

1983). 

Tanaman air dan fitoplankton 

lebih mudah menggunakan nitrogen 

dalam bentuk nitrat, maka semua 

nitrogen baru tersedia jika telah 

dalam bentuk nitrat. Pembentukan 

nitrat sangat tergantung pada adanya 

oksigen dan bakteri Nitrobacter yang 

bertugas merubah nitrit menjadi nitrat 

secara aerob (Arfiati, 1992). Kadar 

nitrat selama penelitian adalah 

berkisar antara 0,137-0,259 mg/L . 

Menurut Leentvaar (1980) dalam 

subarijanti (1990), perairan dengan 

kandungan nitrat sebesar <0,1 ppm 

termasuk perairan yang   

oligotropik,kandungan nitrat 0-0,15 

ppm termasuk perairan mesotropik 

dan kandungan nitrat > 0,2 ppm 

adalah perairan eutropik. Maka 

berdasarkan keterangan tersebut 

perairan waduk Jatigede cenderung 

termasuk perairan mesotropik. 

Fosfat 
Fosfat yang terukur di 

Perairan Waduk jatigede sewaktu 

penelitian berkisar 0,196 – 0,496 

mg/l. Klasifikasi fosfat di perairan 

yaitu 0.00 – 0.02 mg/l adalah 

perairan dengan kesuburan rendah, 

konsentrasi berkisar 0.02 – 0.05 

mg/l kesuburan sedang, dan 

konsentrasi. 

0,05 – 0.20 mg/l kesuburan perairan 

tinggi dan lebih dari 0.20 mg/l 

kesuburan sangat tinggi (Poernomo & 

Hanafi 1982). 

BOD5 (Biological Oxygen Demand) 

Kadar BOD selama penelitian 

Tabel 2. Nilai pengukuran kondisi fisik dan kimia perairan Waduk Jatigede 
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adalah berkisar antara 3,0-3,3  mg/L 

BOD menunjukkan banyaknya 

oksigen yang dibutuhkan oleh 

dekomposer (bakteri) untuk 

menguraikan bahan-bahan organik 

menjadi bahan-bahan anorganik 

(dekomposisi aerobik) selama 

periode waktu-waktu tertentu, 

sehingga BOD menunjukkan tingkat 

kebutuhan oksigen untuk proses 

dekomposisi secara biologis 

(Effendi, 2003). Tinggi rendahnya 

BOD ditentukan oleh suhu, densitas 

plankton, keberadaan mikroba serta 

jenis dan keberadaan bahan organik 

yang terdapat dalam perairan.  

pH 

pH pada perairan waduk berkisar 

antara 6 – 7. Menurut Boyd (1982) 

kisaran pH yang layak untuk kehidupan 

ikan adalah 6-8, sedangkan pH yang 

ideal bagi kehidupan plankton berkisar 

antara   6,8   –   8,0.   Menurut   Pescod, 

(1973) dalam Asmara, (2005) nilai pH 

ini dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain aktivitas biologis misalnya 

fotosintesis dan respirasi organisme, 

suhu dan keberadaan ion-ion dalam 

perairan tersebut. Kondisi fotosintesis 

akan terjadi optimal ketika pH dalam 

keadaan normal. 

Suhu 

Suhu berpengaruh terhadap proses 

metabolisme sel organisme air. Menurut 

Effendi (2003), peningkatan suhu akan 

menyebabkan peningkatan kecepatan 

proses metabolisme sel dan respirasi 

organisme air, dan selanjutnya 

mengakibatkan peningkatan dekomposisi 

bahan organik mikroba. Kisaran suhu 

yang optimum bagi pertumbuhan 

fitoplankton adalah antara 20 – 30 °C. 

Suhu di Waduk Jatigede berdasarkan 

hasil penelitian berkisar antara 26-27ºC 

sehingga berdasarkan keterangan di atas 

maka dapat dikatakan bahwa suhu di 

perairan waduk Jatigede masih 

optimum untuk pertumbuhan 

fitoplankton. Suhu juga dapat 

mempengaruhi penyebaran, komposisi, 

serta kelimpahan fitoplankton 

diperairan. Menurut Handayani (2009) 

suhu air merupakan salah satu faktor 

fisika penting yang banyak 

mempengaruhi kehidupan hewan dan 

tumbuhan air salah satunya adalah 

plankton. Menurut Nybakken (1992), 

yang menyatakan bahwa suhu yang baik 

untuk kehidupan plankton secara umum 

berkisar antara 20-30oC. Organisme 

akuatik memiliki kisaran suhu tertentu 

(batas atas dan bawah) yang disukai 

bagi pertumbuhannya seprti algae dari 

filum Chlorophyta dan diatom akan 

tumbuh baik pada kisaran suhu berturut- 

turut 30-35oC dan suhu 20-30oC. Filum 

Cyanophyta lebih toleran terhadap 
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kisaran suhu yang lebih tinggi 

dibandingan dengan Chlorophyta dan 

diatom (Haslam dalam Effendi,2003). 

Kecerahan 

Nilai kecerahan perairan Waduk 

Jatigede berkisar antara 60 – 166 cm. 

Kecerahan disebabkan oleh adanya 

bahan organik dan bahan organik 

yang tersuspensi dan terlarut 

(misalnya lumpur dan pasir halus) 

maupun bahan anorganik dan organik 

yang berupa plankton dan 

mikroorganisme lain (Davis dan 

Cornwell, 1991 dalam Effendi, 2003). 

Oksigen Terlarut  

Hasil pengukuran oksigen 

terlarut berkisar antara 2–4 mg.L-1. 

Kepadatan fitoplankton mempengaruhi 

konsentrasi oksigen ini dijelaskan 

oleh Pirzan (2008) yang menjelaskan 

bahwa penurunan  oksigen  terlarut  

sebesar  1 

mg/L akan menurunkan jumlah genus 

sebanyak 0,54 (penurunan 1,85 mg/L 

akan menurunkan sebanyak 1 genus). 

Kandungan oksigen terlarut 

(Dissolved Oxygen) sangat berperan 

di dalam menentukan kelangsungan 

hidup organisma perairan. Oksigen 

dalam hal ini diperlukan organisma 

akuatik untuk mengoksidasi nutrien 

yang masuk ke dalam tubuhnya. 

Oksigen yang terdapat dalam perairan 

berasal dari hasil fotosintesis 

organisma akuatik berklorofil dan juga 

difusi dari atmosfir. Peningkatan difusi 

oksigen yang berasal dari atmosfir ke 

dalam perairan dapat dibantu oleh 

angin. Menurut Wetzel dan Likens 

(1979) tinggi-rendahnya kandungan 

oksigen terlarut dalam perairan juga 

dipengaruhi oleh faktor suhu, tekanan 

dan konsentrasi berbagai ion yang 

terlarut dalam air pada perairan 

tersebut. 

Komposisi Jenis plankton di 
Perairan 

Struktur komunitas fitoplankton 

merupakan susunan individu dari 

beberapa jenis atau spesies yang 

terorganisir membentuk  komunitas, 

yang juga dapat dipelajari dengan 

mengetahui satu atau dua aspek 

khusus tentang organisasi komunitas 

yang bersangkutan seperti indeks 

deversitas jenis, zona stratifikasi, dan 

kelimpahan (Brower et al. 1990). 

Menurut Davis (1955), fitoplankton 

yang hidup di air tawar maupun air 

laut terdiri dari lima kelompok besar 

(Phyllum) yaitu Chlorophyta atau 

ganggang hijau, Cyanophyta atau 

ganggang biru, Chrysophyta atau 

ganggang coklat, Pyrophyta dan 

Euglenophyta. 

Jenis – jenis fitoplankton yang 
ditemukan pada waduk Jatigede 
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Genera fitoplankton yang 

ditemukan di stasiun 1 Waduk 

Jatigede selama penelitian sebanyak 

26 genera yang mewakili empat 

kelas, yaitu kelas Chlorophyceae, 

kelas Cyanophyceae, kelas 

Bacillariophyceae, dan kelas 

Dinophyceae yang tersebar di seluruh 

kedalaman (Tabel 3.). Genera dari 

fitoplankton kelas Bacillariophyceae 

merupakan genera yang paling 

banyak ditemukan. Jumlah masing-

masing Bacillariophyceae, 12 genera  

Chlorophyceae, 10 genera 

Cyanophyceae, 3 genera, 

Dinophyceae, 1 genera Kelimpahan 

fitoplankton, adalah: (158.316 - 

411.321 sel.m-3.)  

 

Tabel 3. Kelimpahan fitoplankton pada stasiun 1, stasiun 2 dan stasiun 3 
perairan waduk Jatigede Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 
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Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa 

indeks keanekaragaman fitoplankton 

berkisar antara 1,468 – 1,673. Hal ini 

menunjukkan bahwa stasiun 1 memiliki 

tingkat keanekaragaman rendah. Indeks 

keseragaman berkisar 0,542 – 0,607 hal 

ini menunjukkan keseragaman tinggi, 

artinya penyebaran individu tersebut 

mendekati merata atau tidak ada spesies 

yang mendominasi. Nilai indeks 

dominansi berkisar 0,262 – 0,354. Hal 

ini disebutkan oleh Basmi (2000) bahwa 

kisaran nilai indeks dominansi mulai 

dari 0-1, apabila nilai yang didapatkan 

mendekati nol berarti di dalam struktur 

komunitas biota yang diamati tidak 

terdapat genus yang secara ekstrim 

mendominasi genus lainnya. 

Genera fitoplankton yang 

banyak ditemukan di stasiun 2 

Waduk Jatigede selama penelitian 

tercatat 26 genera yang mewakili 

empat kelas, yaitu kelas 

Chlorophyceae, kelas Cyanophyceae, 

kelas Bacillariophyceae, dan kelas 

Dinophyceae yang tersebar di seluruh 

kedalaman. Jumlah masing-masing 

genera perkelas secara berturut-turut 

adalah: Bacillariophyceae, 10 genera 

Chlorophyceae, 10 genera 

Cyanophyceae, 4 genera Dinophyceae, 

2 genera Kelimpahan fitoplankton, 

adalah: (298.596 - 410.820 sel.m-3.) 

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa 

indeks keanekaragaman fitoplankton 

berkisar antara 1,284 – 1,650. Hal ini 

menunjukkan bahwa stasiun 2 memiliki 

tingkat keanekaragaman rendah. indeks 

keseragaman berkisar 0,436 – 0,551 hal 

ini menunjukkan keseragaman tinggi, 

artinya penyebaran individu tersebut 

mendekati merata atau tidak ada spesies 

yang mendominasi. Nilai indeks 

dominansi berkisar 0,364 – 0,521 . Hal 

ini disebutkan oleh Basmi (2000) bahwa 

kisaran nilai indeks dominansi mulai 

dari 0-1, apabila nilai yang didapatkan 

mendekati nol berarti di dalam struktur 

komunitas biota yang diamati tidak 

terdapat genus yang secara ekstrim 

mendominasi genus lainnya. 

Genera dari fitoplankton yang 

ditemukan di stasiun 3 Waduk Jatigede 

selama penelitian sebanyak 23 genera 

yang mewakili empat kelas, yaitu kelas 

Chlorophyceae, kelas Cyanophyceae, 

kelas Bacillariophyceae, dan kelas 

Dinophyceae yang tersebar di seluruh 

kedalaman. Jumlah masing-masing 

genera perkelas secara berturut-turut 

adalah: Bacillariophyceae, 11 genera 

Chlorophyceae, 6 genera Cyanophyceae, 

4 genera Dinophyceae, 2 genera 

Kelimpahan fitoplankton, adalah: 
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(211.923 – 1.059.114 sel.m-3.) 

Dari Tabel 3 untuk stasiun 3 

dapat dilihat bahwa indeks 

keanekaragaman fitoplankton berkisar 

antara 1,381 – 1,650. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada stasiun ini 

memiliki tingkat keanekaragaman 

rendah. indeks keseragaman berkisar 

0,538 – 0,583. Hal ini menunjukkan 

keseragaman tinggi, artinya 

penyebaran individu tersebut 

mendekati merata atau tidak ada 

spesies yang mendominasi. Nilai 

indeks dominansi berkisar 0,271 – 

0,377 . Hal ini disebutkan oleh 

Basmi (2000) bahwa kisaran nilai 

indeks dominansi mulai dari 0-1, 

apabila nilai yang didapatkan 

mendekati nol berarti di dalam 

struktur komunitas biota yang diamati 

tidak terdapat genus yang secara 

ekstrim mendominasi genus lainnya 

Menurut Davis (1955) pada setiap 

perairan terdapat suatu perkembangan 

komunitas yang dinamis, sehingga suatu 

spesies dapat lebih dominan dari pada 

spesies yang lainnya pada interval waktu 

Tabel 4.  Kelimpahan zooplankton pada stasiun 1, stasiun 2 dan stasiun 3 
perairan Waduk Jati Gede Kabupaten Sumedang Jawa Barat 
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yang relatif pendek sepanjang tahun, 

spesies yang dominan pada satu bulan 

tertentu bisa menjadi spesies yang langka 

pada bulan berikutnya dan digantikan 

dengan spesies. Wetzel (1983) 

menyatakan bahwa pada suatu danau 

oligotrofik memiliki keanekaragaman 

yang cukup tinggi dan struktur komunitas 

fitoplankton di dominansi oleh kelas 

Chyrsophyceae, termasuk kelas 

Cryptophyceae, kelas Dinophyceae dan 

termasuk kelas Bacillariophyceae; 

Sedangkan pada danau yang tergolong 

eutrofik memiliki keanekaragaman yang 

menurun dan struktur komunitas 

fitoplankton di dominasi oleh kelas 

Chlorophyceae, Cyanophyceae, 

Euglenophyceae dan Bacillariophyceae. 

Hal ini terjadi pada danau danau di 

daerah tropis dan temperate (beriklim 

sedang). Krebs (1972) juga 

menambahkan bahwa keanekaragaman 

fitoplankton dapatlah dikatakan sebagai 

kehetoregenan spesies dan merupakan ciri 

khas dari struktur komunitas yang erat 

kaitannya dengan kondisi lingkungan 

dimana biota hidup sedangkan indeks 

keseragaman dapat dikatakan sebagai 

suatu keseimbangan komposisi setiap 

spesies dalam suatu komunitas. 

Jenis-jenis zooplankton yang 

ditemukan pada waduk Jatigede 
Zooplankton, termasuk kedalam 

plankton hewani, yang merupakan 

hewan yang hidupnya mengapung, 

mengambang, atau melayang di air. 

Kemampuan renangnya sangat terbatas 

hingga keberadaanya sangat ditentukan 

oleh arus. Zooplankton bersifat 

heterotrofik, yakni tidak dapat 

memproduksi sendiri bahan organik dari 

anorganik. Oleh karena itu, tingkat 

kelangsungan hidup sangat bergantung 

pada bahan organik dari fitoplankton 

sebagai makanannya. Ukurannya yang 

paling umum berkisar 0,2-2 mm (Nontji, 

2006). 

Genera dari zooplankton yang 

ditemukan di stasiun 1 Waduk 

Jatigede selama penelitian sebanyak 13 

genera yang mewakili empat kelas, 

yaitu Rotifera, Rhizopoda, 

Oligochaeta dan Malacostraca yang 

tersebar di seluruh kedalaman. Jumlah 

masing-masing genera perkelas secara 

berturut-turut adalah: Rotifera, 7 genera 

Rhizopoda, 1 genera Oligochaeta, 1 

genera Malacostraca, 4 genera 

Kelimpahan zooplankton, adalah: 

(14.529 – 29.058 sel.m-3.) 

Dari Tabel 4 untuk stasiun 1 

dapat dilihat bahwa indeks 

keanekaragaman zooplankton berkisar 

antara 1,472 – 2,020. Hal ini 

menunjukkan  bahwa pada lokasi 

stasiun 1 memiliki tingkat 
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keanekaragaman rendah. Indeks 

keseragaman berkisar 0,812 – 0,877. 

Hal ini menunjukkan keseragaman 

tinggi, artinya penyebaran individunya 

tersebut mendekati merata atau tidak 

ada spesies yang mendominasi. Nilai 

indeks dominansi berkisar 0,159 – 

0,283. Artinya tidak terdapat genus 

yang secara ekstrim mendominasi 

genus lainnya. 

Genera zooplankton yang 

ditemukan di stasiun 2 Waduk Jatigede 

selama penelitian sebanyak 14 genera 

yang mewakili empat kelas, yaitu 

Rotifera, Rhizopoda, Ciliata dan 

Malacostraca yang tersebar di seluruh 

kedalaman. Jumlah masing-masing 

genera perkelas secara berturut-turut: 

Rotifera, 8 genera Rhizopoda, 1 genera 

Oligochaeta, 1 genera Malacostraca, 4 

genera Kelimpahan zooplankton, adalah: 

(14.028 – 38.076 sel.m-3.). Dari Tabel 4 

dapat dilihat bahwa indeks 

keanekaragaman zooplankton berkisar 

antara 1,635 – 1,772. Hal ini 

menunjukkan bahwa stasiun 1 memiliki 

tingkat keanekaragaman rendah. Indeks 

keseragaman berkisar 0,744 – 0,807 

Hal ini menunjukkan keseragaman 

tinggi, artinya penyebaran individu 

tersebut mendekati merata atau tidak 

ada spesies yang mendominasi. Nilai 

indeks dominansi berkisar 0,230 – 

0,263. Artinya tidak terdapat genus yang 

secara ekstrim mendominasi genus 

lainnya. 

Genera dari zooplankton yang 

ditemukan di stasiun 3 Waduk Jatigede 

selama penelitian sebanyak 10 genera 

yang mewakili dua kelas, yaitu Rotifera 

dan Malacostraca yang tersebar di 

seluruh kedalaman. Jumlah masing- 

masing genera perkelas secara berturut- 

turut adalah: Rotifera, 7 genera 

Malacostraca, 3 genera Kelimpahan 

zooplankton, adalah: (21.543 – 67.134 

sel.m-3.) 

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa 

indeks keanekaragaman zooplankton 

berkisar antara 1,289 – 1,476. Hal ini 

menunjukkan bahwa stasiun 3 memiliki 

tingkat keanekaragaman rendah. indeks 

keseragaman berkisar 0,662 – 0,809 hal 

ini menunjukkan keseragaman tinggi, 

artinya penyebaran individu tersebut 

mendekati merata atau tidak ada spesies 

yang mendominasi. Nilai dari indeks 

dominansi berkisar 0,266 – 0,392. 

Artinya tidak terdapat genus yang secara 

ekstrim mendominasi genus lainnya 

Zooplankton dijumpai hampir 

diseluruh habitat akuatik tetapi 

kelimpahan dan komposisinya 

bervariasi tergantung kepada keadaan 

lingkungan dan biasanya terkait erat 

dengan perubahan musim. Faktor 
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fisika-kimia seperti suhu, intensitas 

cahaya, salinitas, pH dan zat 

pencemar memegang peranan penting 

dalam menentukan keberadaan 

(kelimpahan) dari jenis plankton di 

perairan. Sedangkan faktor biotik 

seperti tersedianya pakan, banyaknya 

predator dan adanya pesaing dapat 

mempengaruhi komposisi spesies 

(Nybakken, 1992). Perkembangan 

fitoplankton sangat dipengaruhi oleh 

zooplankton Harvey et al. (1935) 

dalam Basmi (1988) dan Nybakken 

(1992) dengan mengemukakan teori 

grazing, yang menyatakan jika di 

suatu perairan terdapat populasi 

zooplankton yang tinggi maka 

populasi fitoplankton akan menurun 

karena dimangsa oleh zooplankton. 

Pertumbuhan fitoplankton adalah 

mengikuti laju pertumbuhan yang 

differensial, zooplankton mempunyai 

siklus reproduksi lebih lambat maka 

untuk mencapai populasi maksimum 

akan membutuhkan waktu yang lebih 

lama dibandingkan fitoplankton. 

Plankton dapat digunakan sebagai 

indikator suatu perairan. Perairan  

yang  tercemar  menyebabkan 

perubahan struktur komunitas 

plankton terutama pada 

keanekaragaman jenis (spesies 

diversity). Fitoplankton dapat 

digunakan sebagai indikator kualitas 

perairan, dimana perairan eutrof 

ditandai dengan adanya blooming 

spesies tertentu dari fitoplankton 

(Boyd,1979). 

 SIMPULAN 

1. Berdasarkan nilai parameter fisika kimia 

air disimpulkan bahwa perairan waduk 

Jatigede masih dalam batas layak untuk 

mendukung pertumbuhan dan 

perkembangbiakan sumberdaya ikan. 

Simpulan   yang  dapat   diperoleh dari 

penelitian ini adalah: 

- Kondisi perairan waduk Jatigede 
seperti Suhu berkisar 26-27°C; DO 2-4  

mg.l-1;  pH  6-7;  fosfat  0,196- 

0,337  mg.l-1;     nitrat  0,137-0,259 

mg.l-1; Amonia 0,194-0,273 mg.l-1; 

BOD 3,0- 3,3 dan kecerahan 60-166 cm; 

2. Berdasarkan struktur komunitas plankton 

perairan waduk Jatigede termasuk 

perairan dengan indeks keanekaragaman 

rendah. Fitoplankton  (1,284 – 1,673), 

Zooplankton (1,289 – 2,020). Indeks 

keseragaman plankton tinggi dengan 

nilai Fitoplankton (0,436 – 0,607), 

Zooplankton (0,662 – 0,877). Serta 

indeks dominansi rendah Fitoplankton 

(0,262 – 0,521), zooplankton (0,159 – 

0,392)  
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar waduk. 
Metode yang digunakan adalah Metode Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif dan 
Kuantitatif. Pengambilan sampel menggunakan Tehnik Purposive Sampling, yaitu sampel 
dilakukan terhadap pelaku utama perikanan yang ada di 5 waduk (Waduk Jatiluhur, Waduk 
Cirata,Waduk Saguling,Waduk Jatigede, dan Waduk Darma). Tehnik pengumpulan data 
menggunakan wawancara dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner yang berisi open 
dan close question. Dalam pengolahan data dilakukan penetapan nilai (skor) terhadap setiap 
pertanyaan yang berada dalam setiap sub sistem usaha.  Hasil penelitian terhadap 5 waduk yang 
ditinjau dari 5 sub sistem usaha (sarana produksi, produksi, pasca produksi, pemasaran, dan 
layanan pendukung) diperoleh nilai (skor) sebagai berikut: Waduk Jatiluhur (10,96), Waduk 
Cirata (9,24), Waduk Saguling (10,86), Waduk Jatigede (9,32), dan Waduk Darma (8,92). Dari 
hasil penilaian tersebut, maka diperoleh gambaran tentang profil aktivitas ekonomi masyarakat 
di sekitar waduk. Semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk 
menambah kepustakaan dan pengembangan pengetahuan tentang profil aktivitas ekonomi 
masyarakat di sekitar waduk,  

Kata kunci: ekonomi masyarakat perikanan, lima subsistem usaha 
 
 

Abstract 

This study aims to determine the profile of economic activities of people around the reservoir. 
The method used is Descriptive Method with Qualitative and Quantitative approach. Sampling 
is using Purposive Sampling Technique, that is samples conducted on the main perpetrators of 
fisheries in 5 reservoirs (Jatiluhur Reservoir, Cirata Reservoir, Saguling Reservoir, Jatigede 
Reservoir, and Darma Reservoir). Technique of data collection using interview with using 
instrument in the form of questionnaires that contain open and close question. In the data 
processing is done determination of value (score) to every question that is in every sub system 
business. The results of research on 5 reservoirs observed from 5 sub business systems 
(production facilities, production, post production, marketing, and support services) obtained 
value (score) as follows: Jatiluhur Reservoir (10,96), Cirata Reservoir (9,24) , Saguling 
Reservoir (10.86), Jatigede Reservoir (9,32), and Darma Reservoir (8,92). From the results of 
these assessments, then obtained a picture about the profile of economic activities of 
communities around the reservoir. Hopefully this research can be used as reference material to 
add library and knowledge development about economic activity profile of society around 
reservoir. 

Keywords: fishery community economy, five business subsystems 
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PENDAHULUAN 

Waduk adalah danau buatan, yang 

diwujudkan dengan cara membendung 

sungai untuk menyimpan air dalam 

jumlah besar (Andrijanto & Pamungkas, 

2011).  Jawa Barat merupakan salah 

satu provinsi yang memiliki banyak 

waduk lima diantaranya adalah Waduk 

Cirata dan Jatiluhur di Kabupaten 

Purwakarta, Waduk Saguling di 

Kabupaten Bandung Barat, Waduk 

Jatigede di Kabupaten Sumedang, dan 

Waduk Darma  di Kabupaten Kuningan 

Jawa Barat. Waduk merupakan salah 

satu wadah atau tempat yang digunakan 

sebagai salah satu peluang usaha  bagi 

para penduduk sekitar baik sebagai 

nelayan maupun pembudidaya ikan 

dengan menggunakan Sistem Jaring 

Terapung, Salah satu contohnya adalah  

Keramba Jaring Apung (KJA). 

Dari lima waduk di atas, Cirata 

dan Jatiluhur merupakan waduk yang 

lebih dahulu dibangun lalu disusul 

dengan Saguling, Jatigede, dan Darma. 

Cirata merupakan waduk dengan 

bangunan tertinggi sedangkan Jatiluhur 

merupakan waduk terluas. Dari sisi 

tingkat penyuburan perairan/eutrofikasi, 

Saguling dan Cirata termasuk kategori 

eutrophic (sangat subur); sedangkan 

Jatiluhur termasuk kiatagori 

mesotrophic (kesuburan sedang) dan 

dua waduk yang masih terbilang baru, 

yaitu Jatigede dan Darma termasuk 

kategori oligotrophic (miskin unsur 

hara). Berdasarkan karakteristik waduk 

tersebut di atas, maka sudah barang 

tentu aktivitas ekonomi masyarakat 

perikanannyapun menjadi lebih variatif. 

Oleh karena itu profil aktivitas 

masyarakat perikanan di lima waduk 

Jawa Barat menjadi penting untuk dikaji 

dan dianalisa dari sisi aspek ekonomi 

sistem bisnis perikanan yang mencakup 

lima subsistem, yaitu: (a) subsistem 

sarana produksi; (b) subsistem produksi; 

(c) subsistem pasca produksi; (d) 

subsistem pemasaran; dan (e) subsistem 

Layanan Pendukung. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui profil kegiatan 

ekonomi masyarakat pada lima waduk 

di Jawa Barat yaitu:  Waduk Cirata, 

Waduk Jatiluhur, Waduk Saguling, 

Waduk Jatigede, dan Waduk Darma. 

BAHAN DAN METODE  
Penelitian dilakukan di lima lokasi 

yaitu:  (1) Waduk Cirata di Kecamatan 

Manis Kabuparten Purwakarta, (2) 

Waduk Jatiluhur di Kecamatan Sukatani 

Kabuparten Purwakarta, (3) Waduk 

Saguling di Kecamatan Cililin 

Kabuparten Bandung Barat, (4) Waduk 
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Jatigede  di Kecataman Darmaraja 

Kabuoaten Sumedang, dan (5) Waduk 

Darma di Kecamatan Darma Kabupaten 

Kuningan. Penelitian dilakukan dari 

Bulan April sampai dengan Agustus 

2017. 

Pengambilan sampel dilakukan 

dengan menggunakan Teknik Purposive 

Sampling, yaitu sampel dilakukan 

terhadap pelaku utama  perikanan yang 

ada di lima waduk. Pengumpulan data 

dilakukan melalui wawancara dengan 

menggunakan instrument berupa 

kuesionar yang berisi open dan close 

question.  Pengolahan data dilakukan 

menggunakan Metode Deskriptif 

dengan Pendekatan Kualitatif dan 

Kuantitatif.  Dalam pengolahan data 

dilakukan penetapan nilai (skor) 

terhadap setiap pertanyaan yang berada 

dalam setiap Sub Sistem Aspek 

Ekonomi atau sistem bisnis perikanan. 

Berdasarkan skoring tersebut, maka 

dapat diperoleh profile aktivitas 

ekonomi masyarakat perikanan sekitar 

waduk di Jawa Barat.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ketinggian suatu tempat dapat 

berpengaruh terhadap perubahan suhu 

udara. Berdasarkan letak ketinggian dari 

permukaan laut, Kabupaten Purwakarta, 

Bandung Barat, Sumedang, dan 

Kuningan masing-masing berada pada 

ketinggian 223 m, 110 m, 1.000 m, dan 

700 m di atas permukaan laut (dpl). 

Akibat adanya perbedaan suhu tersebut, 

maka jenis atau species ikan yang ada 

dan hidup di waduk di setiap lokasi 

tersebutpun kemungkinan dapat berbeda 

pula. Baik ikan asli waduk maupun 

ikan-ikan introduksi yang sengaja 

ditebarkan ke perairan waduk atau yang 

secara tidak sengaja masuk ke dalam 

perairan waduk. 

Selain faktor ketinggian, faktor 

kondisi waduk terutama yang terkait 

dengan tingkat pencemaran (pollution) 

juga dapat mempengaruhi jumlah 

produksi dan jenis species ikan. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa dari 

lima waduk tersebut di atas, 

pembangunan dan pendiriannya 

berbeda-beda. Adapun tahun pendirian 

atau pembangunan waduk dimaksud 

adalah sebagai berikut: Waduk Jatiluhur 

1957, Waduk Cirata 1983, Waduk 

Saguling 1985, Waduk Jati Gede 2005, 

dan Waduk Darma 1965 (Anonimus-1, 
2017). Dengan demikian setiap waduk 

mempunyai karakteristik yang berbeda-

beda terutama dari sisi tingkat beban 

masukan unsur haranya. Sebagai contoh 

Waduk Saguling dan Cirata termasuk 

pada katagori 
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No. Nama Waduk dan Profil/Kondisi masing-masing Waduk 

1. Waduk Jatiluhur (Anonimus-1), 2017) 

 

- Berlokasi di Kabupaten Purwakarta, 
- Kabupaten Purwakarta memiliki 17 kecamatan (Kecamatan: Babakancikao, Bojong, 

Bungur Sari, Campaka, Cibatu, Darangdang, Jatiluhur, Kiara Pedes, Maniis, 
Pasawahan, Plered, Pedel Soken, Purwakarta, Sukasari, Sukatani, Tegal Waru, dan 
Wanayasa) 

- Dibangun pada tahun 1957 dan merupakan waduk tertua dan terbesar di Indonesia 
- Membendung aliran Sungai Citarum di Kecamatan Jatiluhur 
- Volume tampungan 2,44 milyar m3 dengan luas genangan 8.300 ha 
- Salah satu fungsinya sebagai objek perikanan air tawar 

2.  Waduk Cirata (Anonimus2), 2017) 

 

- Berlokasi di Kabupaten Purwakarta (tepatnya di Desa Cadas Sari, Kecamatan Tegal 
Waru, Plered) 

- Berada di 3 Kabupaten (Purwakarta, Cianjur, Bandung Barat), Area  Cianjur lebih luas  
- Dibangun pada tahun 1983  
- Sumber air dari Sungai Citarum Jawa Barat 
- Volume tampungan 2.165 juta m3 dengan luas genangan 6.200 ha 
- Luas danau 43.777 ha  
- Luas Waduk Cirata, dari ujung selatan Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung 

Barat, dan terbendung di Desa Ciroyom, Kecamatan  Cipeundeuy Kabupaten Bandung 
Barat, yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Manis Kabupaten Purwakarta 

- Berfungsi sebagai PLTA, objek perikanan darat, dan destinasi liburan (Anonimus-3) 
2017) 

- Genangan air berasal dari waduk saguling yang letaknya lebih tinggi, lalu dari Waduk 
Cirata mengalir ke Waduk Jatiluhur. 

3. Waduk Saguling ((Anonimus2), 2017) 

 

- Berlokasi di Kabupaten Bandung Barat  
- Kabupaten Bandung Barat memiliki 16 kecamatan (Kecamatan: Batujajar, Cipongkor, 

Rongga, Cikalongwetan, Cisarua, Sindangkerta, Cihampleas, Gununghalu, Lembang, 
Cililin, Ngamprah, Saguling, Cipatat, Padalarang, Cipeundeuy, dan Parongpong) 

- Dibangun pada tahun 1985  
- Sumber air dari Sungai Citarum Jawa Barat 
- Volume tampungan 875 juta m3 dengan luas genangan 2.271,7 m2 
- Waduk Saguling dari empat daerah yaitu: Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten 

Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. 
- Berfungsi sebagai PLTA lalu ditata ulang sebagai bendungan multiguna, termasuk 

untuk kegunaan perikanan, agri-akuakultur, pariwisata, dan lain-lain. Sekarang, waduk 
ini juga digunakan untuk kebutuhan lokal seperti mandi, dan mencuci. 

- Pada sistem waduk kaskade Citarum,Waduk Saguling berada di daerah paling hulu 
dibandingkan waduk Cirata dan Jatiluhur  

4.  Waduk Jatigede ((Anonimus2), 2017) 

 

- Berlokasi di Kabupaten Sumedang  
- Kabupaten memiliki 26 kecamatan (Kecamatan: Buah Dua, Cibugel, Cimalaka, 

Cimanggung, Cisarua, Cisitu, Conggeang, Darmaraja, Ganeas, Jatigede, Jaatinangor, 
Jatinunggal, Pamulihan, Paseh, Ranca Kalong, Situraja, Sukasari, Sumedang Selatan, 
Sumedang Utara, Surian, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Tanjungsari, Tomo, Ujungjaya, 
dan Wado) 

- Dibangun pada tahun 2005  

Tabel 1.  Profil dan Kondisi masing-masing waduk areal penelitan 
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- Sumber air dari Sungai Cimanuk Jawa Barat 
- Volume tampungan 980 juta m3 dengan luas genangan 16,58 ha 
- Berfungsi sebagai irigasi dan Pembangkit Tenaga Listrik lalu berkembang menjadi 

sarana budidaya perikanan air tawar, sarana olahraga air, sarana rekreasi, dan lain 
sebagainya 

5. Waduk Darma ((Anonimus2), 2017) 

 

- Berlokasi di Kabupaten Kuningan, tepatnya di Kec. Darma 
- Kabupaten Sumedang memiliki 26 kecamatan (Kecamatan: Buah Dua, Cibugel, 

Cimalaka, Cimanggung, Cisarua, Cisitu, Conggeang, Darmaraja, Ganeas, Jatigede, 
Jaatinangor, Jatinunggal, Pamulihan, Paseh, Ranca Kalong, Situraja, Sukasari, 
Sumedang Selatan, Sumedang Utara, Surian, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Tanjungsari, 
Tomo, Ujungjaya, dan Wado) 

- Dibangun pada tahun 1965  
- Sumber air dari Sungai Cimanuk Jawa Barat 
- Volume tampungan 36,9 juta m3 dengan luas genangan 39,44 ha  
- Berfungsi sebagai obyek wisata, penyuplai air PDAM dan Pertanian (Kuningan dan 

Cirebon)  dan lain sebagainya 

eutrophic (sangat subur/kaya unsur 

hara). Waduk Jatiluhur termasuk pada 

kategori mesotrophic (tingkat kesuburan 

sedang), sedangkan Jatigede dan Darma 

termasuk kategori oligotrophic (miskin 

unsur hara). Khusus pada Waduk 

Jatiluhur, Sukimim, 1999) menyatakan 

bahwa sejak tahun 1996, arah arus 

permukaan cenderung bergerak dari 

zona mengalir yang memiliki ciri 

berarus deras dengan ketersediaan unsur 

hara tinggi (beban masukan dari arah 

hulu/inlet): menuju ke zona lakustrin 

yang memiliki ciri proses sedimentasi 

lambat. hal ini akan menimbulkan 

peningkatan pencemaran pada zona 

lakustrin.  Salah satu upaya mencegah 

tinggi unsur hara masuk kedalam badan 

perairan waduk, menurut Tjokrokusumo 

(2000) adalah dengan melakukan 

diversifikasi tanaman pinggiran waduk  

yang mampu memperlambat erosi tepian 

sungai. Profil setiap waduk dari 

berbagai sumber, dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Dari profil masing-masing waduk 

di atas dan hasil wawancara dengan 

menggunakan instrumen/alat berupa 

kuesioner kepada sejumlah 30 orang 

responden pelaku utama perikanan 

terhadap lima aspek ekonomi dari 

sistem bisnis perikanan, yaitu: Sub 

Sistem Sarana Produksi, Sub Sistem 

Produksi, Sub Sistem Pasca Produksi, 

Sub Sistem Pemasaran, dan Sub Sistem 

Layanan Pendukung,  dimana masing-

masing sub sitem mempunyai beberapa 

kriteria, maka setelah dilakukan 

penilaian dengan menggunakan skor 1 

sampai 3 (skor 1= kurang, skor 2= 

cukup, skor 3= baik) diperoleh hasil 

seperti pada Tabel 2. 

100 
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Berdasarkan Tabel 2 di atas, nilai 

atau  skor  yang  diperoleh  pada   setiap 

waduk berasal dari lima aspek ekonomi 

yang terdiri dari lima sub sistem (Sub 

Sistem Sarana Produksi, Sub Sistem 

Produksi, Sub Sistem Pasca Produksi, 

Sub Sistem Pemasaran, Sub Sistem 

Layanan Pendukung), dimana masing-

masing sub sistem mempunyai sejumlah 

kriteria yang berbeda-beda yaitu sebagai 

berikut: a). Sub Sistem Sarana Produksi 

mempunyai tiga criteria utama penilaian 

(status kepemilikan, jumlah sarana, dan 

ketersediaan sarana), b) Sub Sistem 

Produksi mempunyai  lima kriteria 

penilaian (skala produksi, tehnik 

produksi, jenis hasil produksi, jumlah 

serapan tenaga kerja, dan orientasi usaha 

pokok), c) Sub Sistem Pasca Produksi 

mempunyai tiga kriteria penilaian 

(tehnik pengemasan, kemudian bahan 

pengemasan, dan tehnik pasca panen), 

d). Sub Sistem Pemasaran mempunyai 

empat kriteria penilaian (strategi 

pemasaran, juga sistem pembayaran,  

 
promosi, dan fungsi pemasaran= tiga 

kriteria), e). Sub Sistem Layanan 

Pendukung mempunyai empat kriteria 

penilaian (sarana transportasi, fasilitas 

komunikasi,lembaga keuangan = dua 

kriteria,dan status lembaga usaha). 

Dengan demikian, nilai (skor) yang 

diperoleh pada masing-masing waduk 

sesuai dengan jumlah kriteria di atas 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

Jika mengacu pada Tabel 2. diatas, 

maka secara ranking Waduk Jatiluhur 

menempati urutan pertama dengan total 

skor (10,95). Urutan kedua Waduk 

Saguling (10,86), urutan ketiga Waduk 

Cirata 9,24), urutan keempat Waduk 

Jatigede (9,32), dan urutan kelima 

Waduk Darma (8,92). Urutan ranking 

tersebut dapat mengindikasikan bahwa 

aktivitas tingkat kegiatan perekonomian 

masyarakat perikanan di seputar Waduk 

Jatiluhur juga lebih tinggi dibandingkan 

dengan areal Waduk Saguling. Waduk 

Saguling yang tertinggi aktivitasnya - 

Tabel 2.  Rekapitulasi penilaian/skor lima sub sistem bisnis perikanan pada lima waduk 
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Tabel 2. Rekapitulasi  penilaian (skor) lima subsistem  
              sesuai dengan criteria masing-masing 
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dibandingkan dengan Waduk Cirata, 

demikian seterusnya.   

Khusus untuk Waduk Jatiluhur, 

terlihat kegiatan ekonomi masyarakat 

lebih banyak bergantung kepada usaha 

perikanan budidaya KJA yang 

dikembangkan dengan sistem polikultur. 

Menurut penelitian Amidarhana (2001) 

R/C ratio usaha budidaya ikan KJA 

dengan sistem polikultur tercatat sebesar 

1,70, dibanding dengan sistem 

monokultur yang tercatat R/C ratio 

sebesar 1,35. 

Dilihat dari total skor, Waduk 

Jatiluhur lebih tinggi dibandingkan 

dengan empat waduk lainnya. Hal ini 

disebabkan karena Waduk Jatiluhur 

merupakan waduk yang lebih dahulu 

dibangun dibandingkan dengan empat 

waduk lainnya. Hal ini terbukti seperti 

yang terlihat pada Tabel 3, dimana dari 

lima sub sistem usaha tersebut empat 

diantaranya memiliki skor lebih tinggi 

dibanding empat waduk lainnya. Hanya 

pada Sub Sistem Layanan Pendukung 

saja yang nilainya berada di bawah 

Waduk Cirata. Dimana Waduk Cirata 

memperoleh skor 2,04 sedangkan 

Waduk Jatiluhur memperoleh skor rata-

rata 1,97. Kodisi ini  juga ditengarai 

karena adanya perbedaan persepsi antar 

pemangku kepentingan, menurut 

Hidayat dkk (2016) tidak jelasnya 

aturan menjalankan usaha dari persepsi 

pemerintah dan pelaku usaha 

menimbulkan fluktuasi pada kondisi 

usaha perikanan tangkap di Waduk 

Cirata yang tercatat pada kurun tahun 

2015 sebanyak 3.511,38 ton; dan tahun 

2015, sebanyak 3,583,41 ton. Pilihan 

jenis ikan yang dibudidayakan juga 

berfluktuasi, karena perhitungan 

ekonomi. Nugroho (2011) mencatat 

jaminan harga terbaik untuk jenis ikan 

nila selain ikan mas pada KJA adalah 

dengan harga jual diatas Rp 11.000 per-

kg, yaitu harga jual pada tahun 2011.  

Lebih lanjut, selisih skor tersebut 

terlihat pada kriteria  Sarana 

Transportasi, Fasilitas Komunikasi, dan 

Lembaga Keuangan. di Waduk Cirata. 

Disitu terlihat Waduk Jatiluhur 

memperoleh skor (8,46), sedangkan  

Waduk Cirata memperoleh skor (8,86). 

Lebih tingginya skor pada kriteria  

Sarana Transportasi, Fasilitas 

Komunikasi, dan Lembaga Keuangan di 

Waduk Cirata tersebut dapat disebabkan 

karena Waduk Cirata lebih banyak 

dijadikan sebagai destinasi liburan 

lantaran lokasinya yang lebih strategis 

dan mudah dijangkau, sehingga jumlah 

pengunjungnyapun lebih banyak.  

Disamping itu dari sisi panoramanya, 
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Waduk Cirata lebih indah dibandingkan 

dengan Waduk jatiluhur terutama saat 

matahari terbenam (Anonimus-3), 2017). 

Jika mengacu pada Tabel 2 diatas, 

maka secara ranking Waduk Jatiluhur 

menempati urutan pertama dengan total 

skor (10,96). Urutan kedua Waduk 

Saguling (10,86), urutan ketiga Waduk 

Cirata 9,24), urutan keempat Waduk 

Jatigede (9,32), dan urutan kelima 

Waduk Darma (8,92). Urutan ranking 

tersebut mengindikasikan bahwa 

aktivitas kegiatan perekonomian 

masyarakat perikanan di Waduk 

Jatiluhur lebih tinggi dibandingkan 

dengan Waduk Saguling. Waduk 

Saguling lebih tinggi aktivitasnya 

dibandingkan dengan Waduk Cirata, 

demikian seterusnya. Khusus untuk 

Waduk Jatiluhur, terlihat kegiatan 

ekonomi masyarakat lebih banyak 

bergantung kepada usaha perikanan 

budidaya KJA yang dikembangkan 

dengan sistem polikultur. Menurut 

penelitian Amidarhana (2001) R/C ratio 

usaha budidaya ikan KJA dengan sistem 

polikultur tercatat sebesar 1,70, 

dibanding dengan sistem monokultur 

yang tercatat R/C ratio sebesar 1,35. 

Dilihat dari total skor, Waduk 

Jatiluhur lebih tinggi dibandingkan 

dengan empat waduk lainnya. Hal ini 

disebabkan karena Waduk Jatiluhur 

merupakan waduk yang lebih dahulu 

dibangun dibandingkan dengan 4 waduk 

lainnya. Hal ini terbukti seperti yang 

terlihat pada Tabel 1, dimana dari lima 

lima sub sistem usaha tersebut empat 

diantaranya memiliki skor lebih tinggi 

dibanding empat waduk lainnya. Hanya 

pada Sub Sistem Layanan Pendukung 

saja yang nilainya berada di bawah 

Waduk Cirata. Dimana Waduk Cirata 

memperoleh skor 2,04 sedangkan 

Waduk Jatiluhur memperoleh skor rata-

rata 1,97. Kodisi ini  juga ditengarai 

karena adanya perbedaan persepsi antar 

pemangku kepentingan, menurut 

Hidayat dkk (2016) tidak jelasnya 

aturan menjalankan usaha dari persepsi 

pemerintah dan pelaku usaha 

menimbulkan fluktuasi pada kondisi 

usaha perikanan tangkap di Waduk 

Cirata yang tercatat pada kurun tahun 

2015 sebanyak 3.511,38 ton; dan tahun 

2015, sebanyak 3,583,41 ton. Pilihan 

jenis ikan yang dibudidayakan juga 

berfluktuasi, karena perhitungan 

ekonomi. Nugroho (2011) mencatat 

jaminan harga terbaik untuk jenis ikan 

nila selain ikan mas pada KJA adalah 

dengan harga jual diatas Rp 11.000 per-

kg, yaitu harga jual pada tahun 2011.  

Lebih lanjut selisih skor hasil 

penelitian, terlihat pada kriteria Sarana 
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Transportasi, Fasilitas Komunikasi, dan 

Lembaga Keuangan. Disitu terlihat 

Waduk Jatiluhur memperoleh skor 

(8,46), sedangkan Waduk Cirata 

memperoleh skor (8,86). Lebih 

tingginya skor pada kriteria Sarana 

Transportasi, Fasilitas Komunikasi, dan 

Lembaga Keuangan di Waduk Cirata 

tersebut dapat disebabkan karena 

Waduk Cirata lebih banyak dijadikan 

sebagai destinasi liburan lantaran 

lokasinya yang lebih strategis dan 

mudah dijangkau, sehingga jumlah 

pengunjungnyapun lebih banyak.   

Selanjutnya, jika membandingkan 

skor antara Waduk Jatiluhur dengan 

Waduk Saguling, maka Waduk Jatiluhur 

memiliki skor 0,10. lebih tinggi 

dibandingkan dengan Waduk Saguling, 

dimana Waduk Jatiluhur mendapatkan 

skor 10,89 sedangkan Waduk Saguling 

10,86.  Selisih itu terjadi karena  dari 

skor lima sub sistem usaha tersebut, dua 

sub sistem usaha yang ada di Waduk 

Jatiluhur yaitu Sub Sistem Produksi dan 

Sub Sistem Pemasaran memperoleh skor 

lebih tinggi yaitu 1,71 dan 3,21 

sedangkan di Waduk Saguling hanya 

memperoleh skor 1,47 dan 2,69. Hal ini 

dapat terjadi karena jika ditinjau dari 

letak lokasi waduk terhadap masuknya 

aliran Sungai Citarum (Gambar 1), 

ternyata Waduk Saguling lebih awal 

dilalui oleh aliran sungai tersebut. 

Dengan demikian tingkat sedimentasi di 

Waduk Saguling akan lebih besar 

dibandingkan dengan Waduk Jatiluhur. 

Untuk kondisi ini, Radityo dkk (2013) 

mengatakan bahwa sebaiknya 

pemerintah menjalankan beberapa 

langkah kebijakan untuk menekan nilai 

ekonomi yang hilang dengan adanya 

pencemaran, kebijakan prioritas yang 

disarankan adalah: pengadaan instalasi 

waste filter. Hal ini diperkuat dengan 

kajian Hamzah dkk (2016) yang 

mengatakan bahwa kualitas air Waduk 

Jatiluhur khusunya Tarum-Barat sudah 

tercemar baik dilihat dari parameter 

fisik, kimia maupun biologi. Lebih 

lanjut dikatakan Hamzah dkk (2016), 

kondisi ini akibat langsung dari tata 

guna lahan atau konversi lahan di hulu 

yang tidak tepat, meningkatnya kegiatan 

industri, sampah, limbah domestik dan 

aktivitas manusia lainnya pada badan 

perairan waduk. Menurut Krismono dkk 

(2006), pada tahun 2006 saja sudah 

dianggap jumlah KJA telah melampaui 

daya dukung akibatnya terjadi penuruan 

kualitas air pada ketiga waduk 

berjenjang (Saguling, Cirata dan 

Jatiluhur) tersebut. Lebih lanjut 

Krismono dkk (2006) mengatakan 

bahwa pengelolaan “one river-one  
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management” perlu dilakukan 

dengan menggalan peran aktif bersama 

antara para pemangku kepentingan, 

dalam hal ini: pengelola waduk, 

lembaga penelitian, akademisi, 

Pemerintah & pemerintah daerah, 

Lembaga Swadaya Masyarakat, para 

penyuluh perikanan. pelaku usaha dan 

pelaku utama yang merupakan 

masyarakat setempat. Posisi letak tiga 

waduk yang berjenjang atau kaskade 

juga berperan menimbulkan 

peningkatan beban masukan di masing-

masing waduk, khususnya pada waduk 

Saguling, Cirata dan Jatiluhur (Gambar 

1.) 

Kemudian, Jika melihat tampilan 

profil dan karakteristik waduk pada 

halaman sebelumnya yang dikutif dari 

sebuah website di internet yaitu 

(Anonimus-4), 2017) tentang daya 

tampung dan luas genangan waduk, 

maka Waduk Jatiluhur memiliki daya 

tampung dan luas genangan jauh lebih 

besar dibandingkan dengan Waduk 

Saguling. Waduk Jatiluhur mempunyai 

volume tampung air sebanyak 2,44 

milyar m3  dengan luas genangan 8.300 

ha, sedangkan Waduk Saguling hanya 

mempunyai volume tampung air 

sebanyak 875 juta m3 dengan luas 

genangan 2.271,7 m2. Atas dasar hal 

tersebut, maka bukan sesuatu yang tidak 

mungkin tingkat produksi yang terjadi 

di Waduk Jatiluhur jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan Waduk Saguling. 

Selanjutnya pada Sub Sistem Pemasaran 

skor yang diperoleh Waduk Jatiluhur 

jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 

Waduk Saguling. Hal ini sudah pasti, 

karena ada kaitannya dengan Sub 

Sistem Produksi, dimana Sub Sistem 

Produksi di Waduk Jatiluhur seperti 

yang sudah dijelaskan sebelumnya 

memiliki skor lebih besar dibandingkan 

dengan Waduk Saguling.  

Gambar 1.  Posisi letak tiga waduk kaskade (waduk yang berjenjang)   
                   dari arah hulu ke hilir Sungai Citarum 
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Berikutnya, jika membandingkan 

antara Waduk Jatiluhur dengan Waduk 

Jatigede, maka berdasarkan Tabel 3 

semua skor sub sistem usaha yang ada 

di Waduk Jatiluhur rata-rata berada 

lebih tinggi dibandingkan dengan 

Waduk Jatigede. Dengan demikian jika 

total skor di Waduk Jatiluhur mencapai 

angka 10,96, di Waduk Jatigede hanya 

memperoleh 9,32. Hal ini menunjukkan 

dari total 19 kriteria yang tertuang 

dalam 5 sub sistem usaha, tidak ada 

satupun di Waduk Jatigede yang 

memperoleh skor lebih tinggi 

dibandingkan dengan Waduk Jatiluhur. 

Jika ditelaah pada Tabel 2, maka terlihat 

pada setiap nilai rata-rata yang ada pada 

setiap sub sistem usaha ternyata Waduk 

Jatiluhur lebih unggul dibandingkan 

Waduk Jatigede. Misalnya saja pada 

Sub Sistem Produksi (Waduk Jatiluhur 

= 1,71 dan Waduk Jatigede =1,53), Sub 

Sistem Pasca Produksi (Waduk Jatiluhur 

= 2,18 dan Waduk Jatigede =1,63), Sub 

Sistem Pemasaran (Waduk Jatiluhur = 

3,21 dan Waduk Jatigede = 2,43), Sub 

Sistem Layanan Pendukung (Waduk 

Jatiluhur = 1,97 dan Waduk Jatigede = 

1,84), sedangkan pada Sub Sistem 

Sarana Produksi antara kedua waduk ini 

memiliki skor yang sama yaitu sama-

sama memperoleh skor 1,89. Hal ini 

mengindikasikan bahwa mulai dari 

sarana produksi hingga layanan 

pendukung perikanan di Waduk 

Jatiluhur jauh lebih tersedia 

dibandingkan dengan Waduk Jatigede. 

Semua ini dikarenakan Waduk Jatigede 

termasuk waduk yang usianya masih 

tergolong muda jika dibandingkan 

dengan Waduk Jatiluhur. Dengan 

kondisi seperti di atas, maka dapat 

diartikan aktivitas kegiatan masyarakat 

perikanan di Waduk Jatiluhur jauh lebih 

hidup dibandingkan dengan aktivitas di 

Waduk Jatigede. 

Waduk terakhir yang perlu 

dibandingkan dengan Waduk Jatiluhur 

adalah Waduk Darma. Jika melihat 

Tabel 2, maka antara Waduk Jatiluhur 

dengan Waduk Darma terjadi selisih 

skor yang cukup signifikan. Waduk 

Jatiluhur memperoleh skor 10,96 

sedangkan Waduk Darma 8,92. Selisih 

yang cukup signifikan ini dikarenakan 

adanya perbedaan usia waduk. Jika 

Waduk Jatiluhur merupakan waduk 

yang pertama kali didirikan yaitu pada 

tahun 1957, sedangkan Waduk Darma 

didirikan pada tahun 1965.  Jika ditinjau 

dari Tabel 2, dari 5 sub sistem usaha 

yang menjadi bahan penilaian, empat (4) 

sub sistem diantaranya memiliki skor 

yang tinggi dan dimiliki oleh Waduk 

Jatiluhur. Empat (4) sub sistem 
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dimaksud adalah: a). Sub Sistem Sarana 

Produksi (Waduk Jatiluhur = 1,89 dan 

Waduk Darma = 1,82), b). Sub Sistem 

Produksi (Waduk Jatiluhur = 1,71 dan 

Waduk Darma = 1,25), c). Sub Sistem 

Pasca Produksi (Waduk Jatiluhur = 2,18 

dan Waduk Darma = 1,50), d). Sub 

Sistem Pemasaran (Waduk Jatiluhur = 

3,21 dan 2,25). Perbedaan skor tersebut 

juga dapat disebabkan oleh jarak lokasi  

waduk dengan Jakarta sebagai pusat Ibu 

Kota. Menurut salah satu situs internet 

(Sanonimu-4) 2017) Jarak Kabupaten 

Purwakarta dengan Jakarta sejauh 113 

km, sedangkan Jarak Kabupaten 

Kuningan dengan Jakarta sejauh 293 

km. Selisih jarak itulah yang menjadi 

penyebab skor sub sistem usaha yang 

ada di Waduk Jatiluhur lebih tinggi 

dibandingkan dengan Waduk Darma. 

Dengan demikian, ini berarti bahwa 

aktivitas perikanan masyarakat di 

Waduk Jatiluhur jauh lebih hidup 

dibandingkan dengan aktivitas 

perikanan masyarakat di Waduk Darma. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

Simpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan maka diperoleh simpulan 

sebagai berikut : 

1. Dari lima waduk di Jawa Barat, 

Waduk Jatiluhur termasuk 

peringkat pertama pada kategori 

masyarakat yang paling aktif 

dalam kegiatan ekonomi di 

bidang perikanan. Hal ini 

ditunjukkan dengan total skor 

(10,96) yang diperoleh dari skor 

rata-rata 5 sub sistem usaha. 

Disusul oleh Waduk Saguling 

(10,86), Waduk Cirata (9,24), 

Waduk Jatiluhur (9,32), dan 

Waduk Darma (8,92). 

2. Dilihat dari skor pada setiap 

subsistem usaha, di masyarakat 

perikanan pada Waduk Saguling 

cenderung terlihat lebih tinggi 

aktivitasnya dibandingkan pada 

masyarakat di Waduk Jatiluhur. 

Tetapi jika dilihat dari total skor 

dari lima subsistem usaha, 

masyarakat perikanan di Waduk 

Jatiluhur cenderung lebih tinggi 

aktivitasnya jika dibandingkan 

dengan Waduk Saguling dan tiga 

waduk lainnya.  

3. Data perolehan skor paling 

tinggi dari setiap sub sistem 

usaha adalah sebagai berikut : 

a. Subsistem Sarana Produksi, 

berada di Waduk Saguling 

dengan skor (2,32) 

b. Subsistem Produksi, berada 

pada sekitar Waduk Cirata 

dengan skor (1,72)     
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c. Subsistem Pasca Produksi, 

berada di Waduk Saguling 

dengan skor (2,39)  

d. Subsistem pada Pemasaran,  

berada di Waduk Saguling 

dengan skor (2,39) 

e. Subsistem kegiatan Layanan 

Pendukung, yang berada di 

Waduk Darma dengan skor 

(2,10) 

 Saran. 

Berdasarkan kesimpulan di atas,  

maka disarankan agar masyarakat di 

sekitar waduk tetap memperahtian 

kegiatan perikanan yang berwawasan 

lingkungan tetap menjaga keberlanjutan 

usaha perikanan yang lestari. 
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ABSTRAK 
Kondisi terkini produktivitas primer di perairan waduk Ir. H.Juanda Kabupaten Purwakarta 
menggambarkan jumlah energi cahaya yang diserap dan disimpan oleh jasad produser 
(fitoplankton) dalam bentuk bahan makanan (bahan organik), melalui proses fotosintesis dan 
kemosintesis, dalam periode waktu tertentu. Nilai produktivitas primer yang dihasilkan oleh 
organisme autotrof (fitoplankton) di perairan waduk ini mencapai kelimpahan dan keragaman 
fitoplankton. Dari hasil  identifikasi dalam penelitian ini pada zona 1 dan 2, maka diperoleh data 
pada  Zona 1 (Zona akreditasi) terdiri dari ; a) Bacillariophycea (141.352,21 ribu/liter), b) 
Chlorophycea (364.461 ribu/liter) c) Cyanophycea (1.1955.388/liter) d) Dinophycea (43.124,43 
ribu/liter ) e) Euglenophycea (2.395,8 ribu/liter ). Zona 2 (di luar area akreditasi) kelimpahan 
Fitoplankton mencapai 222.810 ribu/liter. Data kelimpahan fitoplanton ini menjadi indikator 
produktivitas primer yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur kemampuan daya dukung 
perairan (carrying capacity) terhadap kehidupan organisme konsumer dan dapat diduga pula 
kemampuan berfotosintesis untuk menghasilkan oksigen di siang hari. hasil pengamatan 
produktivitas primer paling tinggi terdapat pada stasiun 1 pada kisaran 104,16 mg C/m3/jam dan 
208,33 mg C/m3/jam. Pada stasiun 2 pada kisaran   -15, 625 mg C/m3/jam s.d. 72,916 mg 
C/m3/jam. Pada stasiun 3 -10,416 mg C/m3/jam s.d. 10,416 mg C/m3/jam, dan pada stasiun 4 
pada kisaran -10,416 mg C/m3/jam s.d. 20,833 mg C/m3/jam. Kelimpahan fitoplankton tersebut 
dapat berpengaruh terhadap oksigen (Disolved oxygen) yang mencapai kisaran 1,87 – 8,46  ppm, 
pH pada kisaran 6,87 – 7,29, nitrat 0,390 – 0,815ppm dan suhu rata-rata pada kisaran stabil 28,3 
– 30,6˚C.  Sedangkan nitrit rata-rata kecil dan pada ambang batas yang aman pada kisaran 
<0,001 – 0,013ppm karena aktifitas oksidasi tinggi oleh oxygen.  
 
Kata Kunci : Waduk, diversitas fitoplankton, produktivitas primer, carrying capacity 
 

ABSTRACT 
Current conditions of primary productivity in the waters of a reservoir of IR. H. Juanda 
Purwakarta Regency describes the amount of energy of the sun light that is absorbed and stored 
by the remains of the producers (phytoplankton) in the form of food ingredients (organic matter), 
through the process of photosynthesis and Chemosynthesis, within a certain time period. The 
primary productivity of the value generated by the organism autotroph (phytoplankton) in the 
waters of the reservoir reached the abundance and diversity of phytoplankton. Identification of 
the results in this study on zone 1 and 2, then the retrieved data in the zone 1st (zone of 
accreditation) consists of; a) Bacillariophycea (141,352.21 000/litre), b) Chlorophycea (364,461 
000/litre) c) Cyanophycea (1.1955.388/liter) d) Dinophycea (43,124.43 000/litre) e) 
Euglenophycea (2,395.8 000/litre). Zone 2nd (outside area of accreditation) phytoplankton 
abundance reached 222,810 000/litre. The abundance of data phytoplankton this be the primary 
productivity indicators that can be relied upon to measure the ability of power support's waters 
(carrying capacity) against the life of consumer organisms and photosynthetic ability also may be 
suspected for produce oxygen during the day. The highest primary productivity observation 
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results were found at station 1 in the range of 104.16 mg C / m3 / hrs and 208.33 mg C / m3 / hrs. 
At station 2 in the range of -15, 625 mg C / m3 / hr s.d. 72.916 mg C / m3 / hr. At station 3 -
10.416 mg C / m3 / hr s.d. 10,416 mg C / m3 / hrs, and at station 4 in the range of -10.416 mg C / 
m3 / hr s.d. 20.833 mg C / m3 / hrs. The abundance of phytoplankton can influence on oxygen 
(Disolved Oxygen) which climbed 1.87 – 8.46 ppm, pH range of 6.87 – 7.29, nitrate 0.390 – 0, 
815ppm and average temperatures in the range of stable 28.3 – 30.6 ˚ C. While nitrite average 
small and on a safe threshold in the range 0.001 – 0 < 013ppm, due to the high oxidation activity 
by oxygen.  

Keywords : reservoirs, primary productivity, phytoplankton diversity, carying capacity. 

PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 
Perkembangan data dan informasi 

tentang kondisi zonasi Waduk Ir. H. 

Djuanda, telah dikenal masyarakat sejak 

dibangun dengan sebutan Waduk 

Jatiluhur. Zonasi waduk terletak di 

Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa 

Barat.  Luas  Waduk Ir. H. Djuanda 

adalah 8.300 ha dan berada pada 

ketinggian110 m dpl. Sejak tahun 1967 

waduk tersebut mulai digenangi air 

hingga saat dilakukan penelitian pada 

kondisi opersional perairan yang stabil, 

jika dihitung usia waduk telah mencapai 

usia 50 tahun. Dilihat dari fungsinya 

serta peruntukannya bahwa waduk ini 

adalah untuk, pengendali banjir 

pembangkit tenaga listrik dan 

pengairan.Untuk mendukung kehidupan 

biota air, khususnya ikan; tidak ada 

prioritas terutama budidaya yang 

terstruktur.  Produktivitas primer 

menjadi sesuatu yang harus 

dipertanyakan dari aktifitas perairan 

waduk yang meningkat seiring dengan 

berkembangnya populasi jumlah species 

dari waktu ke waktu secara dinamis 

yang terutama atau khususnya berlaku 

pada perairan waduk Ir. H. Djuanda.  

Kondisi hidrologi waduk Ir. H. Djuanda 

ini sangat dipengaruhi oleh sumber air 

yang memasuki dan menggenaginya.  

Sumber air utama  yang masuk ke 

waduk Ir. H. Djuanda ini, selain berasal 

dari Sungai Citarum, juga berasal dari 

Sungai Cilalawi serta limpasan/run off 

air tanah dan juga air hujan yang sering 

kali mengubah badan air terutama pada 

saat perubahan iklim pancaroba yang 

tidak terkendali adakalanya 

menimbulkan upwelling yang dapat juga 

besar pengaruhnya terhadap dinamika 

hidrologi perairan waduk. 

Produktivitas primer menggambarkan 

jumlah pembentukan bahan organik baru 

per satuan waktu. Senyawa organik yang 

baru akan terbentuk melalui proses 

fotosintesis. Kegiatan fotosintesis di 

perairan waduk dilakukan oleh 

fitoplankton dan tanaman air (Boyd 

1979). Produktivitas primer ini sering 

dinyatakan dalam mg C/m3/jam atau mg 

C/m3/hari untuk satuan volume air dan 
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mg C/m2/jam atau mg C/m2/hari satuan 

luas kolom air. Menurut Suwigyo (1983) 

produktivitas primer dapat dipakai untuk 

menentukan keseburan suatu perairan. 

Klasifikasi tingkat kesuburan tersebut 

adalah: 0-200 mg C/m3/hari termasuk 

oligotrofik, 200-750 mg C/m3/hari 

termasuk mesotrofik dan lebih dari 750 

mg C/m3/hari termasuk eutrofik 

(Triyatmo dkk 1997). 

Produktivitas primer dapat diartikan 

sebagai kandungan bahan-bahan organik 

yang dihasilkan dari proses fotosintesis 

oleh organisme berklorofil dan mampu 

mendukung aktivitas biologi di perairan 

tersebut. Produktivitas primer dapat 

diketahui nilainya dengan cara 

mengukur perubahan kandungan DO 

yang dihasilkan dari proses fotosintesis. 

Produksi oksigen dapat menjadi dasar 

pengukuran adanya kesetaraan yang 

kuat antara O2 dan pangan yang 

dihasilkan (Odum 1970). 

            Produktivitas primer dalam 

bentuk plankton dianggap salah satu 

unsur yang penting pada salah satu mata 

rantai perairan. Plankton-plankton yang 

ada dalam perairan akan sangat berguna 

dalam menunjang sumberdaya ikan, 

terutama dari golongan konsumen 

primer. Densitas dan diversitas 

fitoplankton dalam perairan sangat 

dipengaruhi oleh kondisi lingkungan 

tersebut. Densitas fitoplankton akan 

tinggi apabila perairan yang didiami 

subur (Boyd 1982). 

Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi tinggi rendahnya 

produktivitas primer perairan. Faktor-

faktor tersebut bisa dibagi menjadi 3 

yaitu faktor kimia, fisika, dan biologi. 

Faktor kimia seperti kandungan fosfat 

dan nitrat adalah merupakan hara yang 

pentong untuk pertumbuhan dan 

reproduksi phytoplankton. Bila 

dikaitkan dengan faktor fisika dan level 

air maka pada level air yang rendah 

dengan tersedianya sinar matahari 

menghasilkan produktivitas primer yang 

tinggi. Disamping faktor kimia dan 

fisika, faktor biologi seperti 

perbandingan komposisi biomassa 

phytoplankton dan zooplankton, 

memperlihatkan bahwa jumlah individu 

dalam populasi phytoplankton jauh lebih 

besar dibandingkan dengan jumlah 

individu dalam populasi zooplankton, 

dan karena yang melakukan fotosintesa 

didalam ekosistem perairan adalah 

phytoplankton, ini berakibat langsung 

terhadap tingginya produktivitas primer 

(Kaswadji 1976). 

Kesuburan atau produktivitas primer 

pada waduk meliputi plankton, DO, 

CO2, dan lain-lain. Produktivitas primer 

merupakan energi utama yang 

mendasari struktur tropik ekosistem 

perairan dan merupakan tanggapan 
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terhadap kondisi fisik-kimia yang ada. 

Perubahan masukan unsur hara ke dalam 

perairan akan berpengaruh terhadap 

produktivitas primer. 

 

TUJUAN PENELITIAN 

1.      Mengetahui tingkat produktivitas 

primer pada zona genangan waduk dan 

kandungan bahan-bahan organik yang 

dihasilkan waduk. 

2.      Mengetahui faktor apa saja yang 

dapat mempengaruhi tingkat 

produktivitas primer  

3.     Mengetahui produktivitas primer 

waduk pada zona stasiun genangan air 

waduk yang berbeda. 

 

BAHAN DAN METODE 
Penelitian produktivitas primer di waduk 

Ir. H.Juanda telah dilaksanakan pada 

bulan Agustus 2017. Stasiun penelitian 

dibagi menjadi 2 (dua) Zona yaitu Zona 

I disebut Zona akreditasi, dan Zona II 

dengan sebutan Zona non-akreditasi. 

Pengambilan sampel pada Zona I 

dilakukan pada 4 (empat) stasiun yang 

mewakili perairan Waduk Ir. H. Juanda, 

Jawa Barat (Gambar 1). 

 
Gambar 1. Zona I Tempat Pengambilan Sampel Penelitian 

 
 Stasiun1: daerah Genangan utama 

 Stasiun 2: daerah dekat dengan inlet utama dari Waduk Ir. H. Juanda 

 Stasiun 3: daerah budidaya ikan keramba jaring apung (KJA) 

 Stasiun 4: daerah dekat dengan pemukiman 
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 Sampel air diambil dengan 

menggunakan kemmerer water sampler 

secara vertikal pada  kedalaman perairan 

(40 cm, dan 80 meter).   

Pengukuran dilakukan dengan 

mengukur laju oksigen yang terlarut 

dalam perairan waduk dan mengukur 

faktor abiotik. Nilai produktivitas primer 

bersih pada setiap zonasi kedalaman di 

tiap titik dapat diketahui dengan 

dilakukan penghitungan produksi 

oksigen sebagai berikut: 

1. Produktivitas primer bersih = 

produktivitas primer kotor - 

respirasi. 

2. Produktivitas primer kotor = kadar 

oksigen terlarut dalam botol terang 

pada akhir pengukuran - kadar 

oksigen dalam botol gelap pada akhir 

pengukuran. 

3. Respirasi = kadar oksigen di awal 

pengukuran - kadar oksigen dalam 

botol gelap pada akhir pengukuran. 

Nilai produktivitas primer 

dinyatakan sebagai mg/C/m3 didapatkan 

dari nilai oksigen mg/L dikalikan 

dengan faktor 375,36 (Michael, 1994). 

Alat dan Bahan 

1.  Alat 

a.Secchidisc  

b.Termometer  

c.pHmeter  

d.  botol oksigen,gelas ukur, 

mikroskop, embern, pipet tetes, pipet 

ukur, elenmeyer, planktonet, Sedwich 

Raffer, botol film, plastik hitam dan 

putih, karet, tali rapia. 

2. Bahan   

Reagen O2, larutan H2SO4 pekat, 

larutan Na2S2O3 1/80N, larutan 

MnSO4, indikator amilum, larutan 

formalin 4%   

Prosedur Penelitian dan Cara Kerja 

1)  Pengambilan sampel dan data 

lapangan 

a. Menyiapkan semua alat dan bahan 

dengan sebaik-baiknya sebelum 

pelaksanaan 

b.   Mencuci botol gelap-terang sampai 

bersih dengan air bersih bebas 

organisme 

c.   Mengisi botol terang I dengan air 

permukaan dan mengukur kandungan    

O2 terlarutnya 
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d.  Mengisi botol gelap-terang II, III dan 

IV dengan air permukaan dan 

menginkubasi pada kedalaman yang 

diinginkan pada waktu matahari belum 

cukup intensif bersinar (sekitar pukul 

06.00 WIB) 

e.   Mengambil botol gelap-terang II 

pada jam 10.00 WIB dan mengukur 

kandungan O2 terlarutnya. Mengukur 

kandungan O2 terlarut pada saat itu 

sebagai kontrol kualitas air 

f.    Mengambil botol gelap-terang II 

pada jam 14.00 WIB dan mengukur 

kandungan O2 terlarutnya. Mengukur 

kandungan O2 terlarut pada saat itu 

sebagai kontrol kualitas air 

g.   Mengambil botol gelap-terang II 

pada jam 18.00 WIB dan mengukur 

kandungan O2 terlarutnya. Mengukur 

kandungan O2 terlarut pada saat itu 

sebagai kontrol kualitas air 

2)  Pengambilan sampel dan 

pengamatan plankton 

a.  Mengambil sampel air sebanyak 20-

50 liter (a) dan memampatkan ke dalam 

botol yang sudah diketahui volumenya 

(b) dengan menggunakan jaring 

plankton/planktonet untuk mengetahui 

kepadatan plankton 

b.  Memfiksasi dengan menggunakan 

larutan formalin 4% 

c.  Memasukkan sampel plankton ke 

dalam sedgwick Rafter hingga penuh 

dengan menggunakan pipet tetes dan 

menutup dengan gelas penutup. 

Memastikan volume sedgwick 

Rafter yang digunakan (c) 

d.  Mengamati di bawah mikroskop dan 

menghitung semua plankton yang 

terdapat  dalam sedgwick Rafter (d) 

 

Kepadatan Plankton =               individu/Liter 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL 

Penelitian terhadap produktivitas primer 

waduk Ir. H. Juanda bertujuan untuk 

mengetahui produktivitas suatu perairan 

serta mengetahui faktor-faktor yang 

diduga mempengaruhi pada 

produktivitas primer suatu perairan 

waduk. Parameter fisik yang digunakan 

adalah suhu air dan udara serta 

kecerahan, parameter kimia yang 

digunakan adalah kandungan DO (botol 

gelap dan terang) dan parameter biologi 

adalah densitas dan diversitas plankton. 

Penelitian kali ini mengambil tempat di 

Zona I (zona akreditasi). 

a. Stasiun 1 

Pengukuran produktivitas primer 

dilakukan pada pukul 12.00 WIB. Pada 

kedalaman 40 cm  produktivitas 

primernya adalah 208,33 mg C/m3/jam 

dan pada kedalaman 80 cm adalah 

104,16 mg C/m3/jam. Nilai 

Produktivitas primer pada kedalaman 40 
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cm menjadi tinggi karena pada 

kedalaman tersebut kecerahannya lebih 

tinggi daripada pada kedalaman 80 cm 

sehingga fitoplankton banyak di daerah 

tersebut dan disebabkan oleh suhu air 

dan udara yang rendah serta kecerahan 

yang tinggi. Tingginya densitas plankton 

juga merupakan faktor yang 

berpengaruh dan kebanyakan 

didominasi fitoplankton yang 

menghasilkan oksigen dari fotosintesis. 

Hal ini membuat kadar DO kontrol pada 

saat pengukuran menjadi tinggi. Pada 

kedalaman 80 cm, nilai produktivitas 

primernya rendah karena kecerahan 

yang rendah dan disebabkan oleh 

bertumpuknya sampah sehingga air 

menjadi kotor dan naik suhunya. 

Keadaan ini diperparah dengan 

kurangnya kandungan unsur hara dalam 

perairan yang membuat plankton tidak 

mendapat cukup nutrisi untuk 

beraktivitas. Pengukuran produktivitas 

primer dilakukan pada pukul 18.00 WIB 

pada kedalaman 40 cm adalah 218,75 

mg C/m3/jam. Nilai tersebut lebih tinggi 

dibandingkan dengan kedalaman 80 cm 

adalah 88,541 mg C/m3/jam karena 

pada jam 18.00 WIB matahari sudah 

mulai tenggelam sehingga sinar 

matahari pada kedalaman 40 cm bisa 

masuk dengan baik sehingga proses 

fotosintesis bisa terjadi sedangkan pada 

kedalaman 80 cm sinar matahari tidak 

bisa masuk sehingga proses fotosintesis 

tidak terjadi dan disebabkan oleh 

bertumpuknya sampah sehingga air 

menjadi kotor dan naik suhunya. 

Keadaan ini diperparah dengan 

kurangnya kandungan unsur hara dalam 

perairan yang membuat plankton tidak 

mendapat cukup nutrisi untuk 

beraktivitas. 

b. Stasiun 2 

Pengukuran produktivitas primer 

dilakukan pada pukul 12.00 WIB, 

sampel diletakkan mulai pukul 06.00 

WIB. Pada kedalaman 40 cm dan 

kedalaman 80 cm  nilai produktivitas 

primernya sama yaitu sebesar 72,916 mg 

C/m3/jam. Nilai ini tinggi yang 

disebabkan karena suhu air dan udara 

yang rendah serta kecerahan yang tinggi. 

Tingginya densitas plankton juga 

merupakan faktor yang berpengaruh dan 

kebanyakan didominasi fitoplankton 

yang menghasilkan oksigen dari 

fotosintesis. Hal ini membuat kadar DO 

kontrol pada saat pengukuran menjadi 

tinggi. Pengukuran produktivitas primer 

dilakukan pada pukul 18.00 WIB pada 

kedalaman 40 cm mendapatkan nilai 

produktivitas primer sebesar -26,041 mg 

C/m3/jam. Nilai produktivitas primer 

pada kedalaman 80 cm adalah -15, 625 

mg C/m3/jam. 

 

 



Ade Sunaryo 

Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan    118  
 

c.  Stasiun 3 

Pada pukul 06.00 WIB hanya dilakukan 

pengambilan sampel untuk kemudian 

dilakukan pengukuran pada pukul 12.00 

dan 18.00 WIB. Nilai produktivitas 

primer pada pukul 12.00 WIB pada 

kedalaman 40 cm sebesar 0 dan 

kedalaman 80 cm sebesar 10,416 mg 

C/m3/jam. Nilai Produktivitas primer 

pada kedalaman 80 cm menjadi tinggi 

karena nilai kecerahan dan suhu pada 

kedalaman tersebut sangat cocok untuk 

fitoplankton melakukan fotosintesis dan 

zooplankton melakukan respirasi.  Pada 

kedalaman 40 cm suhu permukaan 

sangat panas sehingga plankton kurang 

suka pada keadaan tersebut. Pada jam 

18.00 WIB, nilai produktivitas primer 

kedalaman 40 sebesar -10,416 mg 

C/m3/jam. Pada kedalaman 80 cm nilai 

produktivitas primernya sebesar 10,416 

mg C/m3/jam. Hal tersebut dikarenakan 

oleh keberadaan fitoplankton yang 

banyak melakukan fotosintesis dan 

tingginya densitas plankton juga 

merupakan faktor yang berpengaruh dan 

kebanyakan didominasi fitoplankton 

yang menghasilkan oksigen dari 

fotosintesis. Hal ini membuat kadar DO 

kontrol pada saat pengukuran menjadi 

tinggi. 

d. Stasiun 4 

Pada pukul 06.00 WIB hanya dilakukan 

pengambilan sampel untuk kemudian 

dilakukan pengukuran pada pukul 12.00 

dan 18.00 WIB. Produktivitas primer 

pada pukul 12.00 WIB pada kedalaman 

40cm dan 80 cm nilainya sama yaitu 

sebesar 0. Hal ini disebabkan oleh 

keseimbangan antara produsen 

(plankton) dan konsumer. Biota 

konsumer membutuhkan plankton yang 

ada di  bagian outlet pada genangan 

utama untuk menjadi makanannya 

sehingga menyebabkan nilai 

produktivitas primernya rendah. Pada 

jam 18.00 WIB, nilai produktivitas 

primer kedalaman 40cm sebesar 20,833 

mg C/m3/jam. Hal tersebut disebabkan 

oleh pada kedalaman tersebut sinar 

matahari masih bisa menembus daerah 

tersebut sehingga fitoplankton banyak 

yang melakukan fotosintesis dan suhu 

air pada kedalaman tersebut sangat di 

senangi oleh fitoplanton, dan bahan-

bahan organik terdapat banyak pada 

kedalaman tersebut sehingga 

menimbulkan daerah tersebut nilai 

produktivitas primernya rendah. Pada 

kedalaman 80 cm nilai produktivitas 

primernya sebesar -10,416 mg 

C/m3/jam. 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengamatan 

produktivitas primer paling tinggi 

terdapat pada stasiun 1 pada kisaran 

104,16 mg C/m3/jam dan 208,33 mg 

C/m3/jam. Pada stasiun 2 pada kisaran   
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-15, 625 mg C/m3/jam s.d. 72,916 mg 

C/m3/jam. Pada stasiun 3 -10,416 mg 

C/m3/jam s.d. 10,416 mg C/m3/jam, dan 

pada stasiun 4 pada kisaran -10,416 mg 

C/m3/jam s.d. 20,833 mg C/m3/jam . 

Genangan utama waduk adalah tempat 

yang luasnya lebih besar stasiun 1 dan 2 

sehingga plankton yang hidup di daerah 

tersebut lebih banyak. Hal tersebut 

menyebabkan banyaknya plankton. Nilai 

produktivitas primer yang tinggi 

dipengaruhi oleh faktor fisik, kimia dan 

biologi. Stasiun 1 dan 2  lebih baik 

memiliki kualitas perairan yang baik dan 

produktivitas primer perairan yang baik 

dibandingkan dengan zonasi stasiun 3 

dan 4. Tinggi dan rendahnya nilai 

produktivitas primer perairan tersebut 

sangat dipengaruhi oleh aktvitas 

organisme perairan dalam men-suply 

oksigen terlarut dan penggunaan oksigen 

terlarut tersebut serta kondisi-kondisi 

lain yang juga mempengaruhi adalah 

suhu dan kecerahan yang mencakup 

tinggi rendahnya intensitas cahaya 

matahari yang masuk ke dalam perairan 

tersebut serta densitas planktonnya yang 

melakukan proses fotosintesis tadi. 

Nilai produktivitas primer pada zonasi 

stasiun 3 dan 4 rendah disebabkan salah 

satunya oleh blooming yang berlebihan 

mengakibatkan bahan organik mati. 

Penumpukan yang berlebihan akan 

mengakibatkan zat amoniak meningkat 

pada zona 3 dan 4 sehingga  akan 

meracuni plankton dan membuat 

terjadinya penurunan produktivitas 

primer. Blooming yang tidak terkendali  

menyebabkan nilai DO yang tersedia 

cukup berkurang dan menambah 

terjadinya persaingan atau kompetisi 

konsumsi biota dalam perairan juga 

mempengaruhi produktivitas primer 

perairan seperti pada zona stasiun 3 dan 

4. Ekosistem yang terbuka merupakan 

tempat wisata membuat waduk ini 

cukup kotor. Banyaknya sampah yang 

dibuang ke dalam perairan membuat 

perairan menjadi tercemar.  

Menurut Triyatmo dkk (1997) bahwa 

klasifikasi tingkat kesuburan tersebut 

adalah: 0-200 mg C/m3/hari termasuk 

oligotrofik, 200-750 mg C/m3/hari 

termasuk mesotrofik dan lebih dari 750 

mg C/m3/hari termasuk eutrofik.  

Diversitas dan kelimpahan Fitoplankton 

serta kualitas air yang prima sebagai 

indikator Caryying Capacity dapat 

merekomendasikan suatu konsep dasar 

Pengelolaan Produktivitas untuk 

Rekomendasi Penggunaan Waduk 

secara tepat. 

 

SIMPULAN 

1.      Produktivitas primer adalah nilai 

kesuburan pada suatu zona 1, 2, 3 dan 4 

Waduk; kandungan bahan-bahan 

organic dan padatan plankton dari hasil 
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identifikasi dalam penelitian ini pada 

zona 1 dan 2, maka diperoleh data pada 

Zona 1 (Zona akreditasi) terdiri dari ; 

 a) Bacillariophycea (141.352,21 

ribu/liter),  

b) Chlorophycea (364.461 ribu/liter)  

c) Cyanophycea (1.1955.388/liter)  

d) Dinophycea (43.124,43 ribu/liter )  

e) Euglenophycea (2.395,8 ribu/liter). 

Zona 2 (di luar area akreditasi) 

kelimpahan Fitoplankton mencapai 

222.810 ribu/liter. yang dihasilkan dari 

proses fotosintesis oleh organisme dan 

yang mampu mendukung aktivitas 

biologi di perairan sekitar waduk 

Ir.H.Juanda. 

2.   Tingkat produktivitas primer 

dipengaruhi oleh faktor fisik (suhu dan 

kecerahan), kimia  (DO, CO2, pH dan 

alkalinitas)  dan biologi (densitas dan 

diversitas plankton). 

Kelimpahan fitoplankton tersebut dapat 

berpengaruh terhadap oksigen (DO) yang 

mencapai kisaran 1,87 – 8,46  ppm, pH 

pada kisaran 6,87 – 7,29, nitrat 0,390 – 

0,815ppm dan suhu rata-rata pada kisaran 

stabil 28,3 – 30,6˚C.  Sedangkan nitrit 

rata-rata kecil dan pada ambang batas 

yang aman pada kisaran <0,001 – 

0,013ppm karena aktifitas oksidasi tinggi 

oleh oxygen.  

3.     Produktivitas primer perairan 

waduk pada stasiun 1 dan 2 lebih tinggi  

dibandingkan dengan produktivitas 

primer Zonasi stasiun 3 dan 4, diduga 

disebabkan oleh konsentrasi akumulasi 

sebaran bahan organik yang berbeda 

pada setiap stasiun. 

 

SARAN 

Saran yang dapat kami sampaikan agar 

penelitian dilanjutkan pada parameter 

kualitas air secara menyeluruh dan 

terprogram untuk dapat dijadikan acuan 

dalam pengelolaan waduk Ir, Juanda 

dimasa yang akan datang. 
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Abstrak 

Penelitian tentang “Komposisi dan Kelimpahan Plankton di Waduk Cirata ” telah dilaksanakan 
pada bulan Agustus 2017. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui komposisi dan 
kelimpahan plankton di waduk Cirata. Sampel diambil dari tiga stasiun pengamatan dan pada 
setiap stasiun pengamatan pengambilan sampel dilakukan pada tiga kedalaman. Titik 
pengambilan sampel ditentukan dengan metode purposive sampling. Sampel diambil dengan 
menggunakan plankton net. Identifikasi sampel dilakukan di Laboratorium, Hasil penelitian 
didapatkan Genera fitoplankton yang ditemukan di  Waduk Cirata  sebanyak 19-26 genera yang 
mewakili 4-5 kelas, yaitu Chlorophyceae, Cyanophyceae, Bacillariophyceae,  Dinophyceae dan 
Euglenaphyceae. Genera zooplankton yang ditemukan di  Waduk Cirata  sebanyak 12-13 genera 
yang mewakili kelas, yaitu Rotifera, Rhizopoda, Ciliata dan Malacostraca. Kelimpahan 
fitoplankton berkisar  91.200-1,328.180 sel.m-3

 dan kelimpahan Zooplankton berkisar 19.500 - 
426.020 sel.m-3. 
 
Kata kunci:   kelimpahan plankton, waduk cirata 
 

Abstract 

Research on "Composition And Abundance of Plankton In Cirata Reservoir" was carried out in 
August 2017. The purpose of this research is to know the composition and abundance of 
plankton in Cirata reservoir. Samples were taken from 3 observation stations and at each 
observation station the samples were taken at three depths. The sampling point is determined by 
purposive sampling method. Samples were taken using plankton net. Identification of the 
sample was done in the laboratory. The results of Genera phytoplankton found in Cirata 
Reservoir were 19-26 genera representing 4-5 classes, namely Chlorophyceae, Cyanophyceae, 
Bacillariophyceae, Dinophyceae and Euglenaphyceae. Genera zooplankton found in Reservoir 
Cirata as many as 12-13 genera that represent classes, namely Rotifera, Rhizopoda, Ciliata and 
Malacostraca. The abundance of phytoplankton ranged from 91,200 - 1,328,180 cells.m-3and 
the abundance of Zooplankton ranged from 19,500 - 426,020 cells.m-3. 
 
Keywords: cirata reservoir. plankton abundance 
 

PENDAHULUAN 

Waduk Cirata berada di tengah- 

tengah Daerah Aliran Sungai Citarum. 

Waduk ini dikelola oleh tiga kabupatern 

yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten  

 

 

Bandung dan Kabupaten Purwakarta. 

Waduk Cirata merupakan waduk yang 

dalam, dengan kedalaman rata-rata 

sekitar 34,9 m (Prihadi, 2004). Sejak 

menjadi genangan permanen, waduk 

Cirata berkarakteristik perairan umum. _____________________________ 
 Penulis korespondensi 
Alamat surel: pigoselpianas@yahoo.com  
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Karena itu, Cirata memiliki berbagai 

potensi di bidang sosial ekonomi, 

seperti sumber pengairan sawah, air 

bersih, air minum, tempat budidaya 

ikan, wahana rekreasi, dan sarana 

perhubungan. Dari berbagai tujuan dan 

pemanfaatan tersebut dapat memberikan 

beban masukan tersendiri bagi perairan 

waduk. Beban masukan tersebut, akan 

menjadi sumber penambahan unsur hara 

perairan yang ternyata juga dapat 

menyebabkan terjadinya berbagai 

masalah perairan, seperti proses 

eutrofikasi yang terjadi ketika adanya 

beban masukan tersebut berlebihan 

sehingga akan menyebabkan turunnya 

kualitas air, dan selanjutnya akan 

mengganggu pula tahap kehidupan 

fitoplankton sebagai produsen primer 

perairan 

Plankton adalah organisme baik 

tumbuhan maupun hewan yang 

umumnya berukuran relatif kecil  

 

(mikro), hidup melayang-layang di air, 

tidak mempunyai daya gerak/kalaupun 

ada daya gerak relatif lemah sehingga 

distribusinya sangat dipengaruhi oleh 

daya gerak air, sepeti arus dan lainnya 

(Nybakken, 1992). Oleh karena itu 

perubahan yang terjadi dalam perairan 

sebagai akibat dari adanya beban 

masukan yang ada akan menyebabkan 

perubahan pada komposisi, kelimpahan 

dan distribusi dari komunitas plankton. 

Karenanya keberadaan plankton dapat 

dijadikan sebagai indikator kondisi 

kualitas perairan, selain itu plankton 

dapat digunakan sebagai indikator 

perairan karena sifat hidupnya yang 

relatif menetap, jangka hidup yang 

relatif panjang dan mempunyai toleransi 

spesifik pada lingkungan. Dengan 

demikian keberadaan plankton sendiri 

bisa dijadikan sebagai indikator 

perairan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Lokasi Penelitian di Waduk Cirata 
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Tujuan  dari penelitian  ini  untuk 

mengetahui jenis-jenis ,kelimpahan dan 

keanekaragaman plankton  di waduk 

Cirata. 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini dilakukan pada 

bulan agustus 2017. stasiun penelitian 

dibagi menjadi tiga stasiun yang 

mewakili perairan Waduk Cirata, Jawa 

Barat (Gambar 1). 

Sampel air dari lokasi diambil 

dengan menggunakan kemmerer water 

sampler secara vertikal berdasarkan 

kedalaman perairan (0, 15, dan 30 

meter)  Kemudian sampel air disaring 

dengan menggunakan plankton net No. 

25 dengan ukuran mata jaring 60 μm 

dan diawetkan dengan larutan lugol 

sebanyak lima tetes. Analisis sampel 

plankton dilakukan di laboratorium 

plankton dengan menggunakan buku 

identifikasi untuk plankton air tawar 

Kelimpahan plankton dihitung dengan 

metode Pencacahan (Sensus-SRC). 

Beberapa indeks biologi fitoplankton 

yang dianalisis adalah indeks 

keanekaragaman Shannon, indeks 

keseragaman atau Evenness (e), dan 

indeks dominansi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kondisi Perairan Waduk Cirata 
Amonia 

Amonia (NH3) dan garam-

garamnya bersifat mudah larut dalam 

air. Ion amonium adalah bentuk transisi 

dari amonia. Amonia banyak digunakan 

dalam proses produksi urea, industry 

bahan kimia (asam nitrat, amonium, 

fosfat, amonium nitrat, dan amonium 

sulfat), serta industri bubur kertas dan 

kertas (pulp dan paper). Sumber amonia 

di perairan adalah pemecahan nitrogen 

organik (protein dan urea) dan nitrogen 

anorganik yang terdapat di dalam tanah 

dan air, yang berasal dari dekomposisi 

bahan organik (tumbuhan dan biota 

akuatik yang telah mati) oleh mikroba 

dan jamur. proses ini dikenal dengan 

istilah amonifikasi. Reduksi nitrat 

(denitrifikasi) oleh aktivitas mikroba 

pada kondisi anaerob, yang merupakan 

proses-proses yang biasa terjadi pada 

pengolahan limbah, juga menghasilkan 

gas amonia dan juga gas-gas lainnya, 

misalnya N2O, NO2, NO, dan N2 

(Novotny & Olem, 1994 dalam Effendi 

2003). Nilai kandungan amonia perairan 

Cirata yang terukur sewaktu penelitian 

berkisar 0,204-0,422 mg.l-1. Kadar 

amonia pada perairan alami biasanya 

kurang dari 0,1 mg.l-1 (McNeely et al., 

1979 dalam Effendi, 2003). Kadar 
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amonia bebas yang tidak terionisasi 

(NH3) pada perairan tawar sebaliknya 

tidak lebih dari 0,02 mg/liter. Jika kadar 

amonia bebas lebih dari 0,02 mg/liter, 

perairan bersifat toksik bagi beberapa 

jenis ikan (Sawyer & McCarty, 1978 

dalam Effendi, 2003). Kadar amonia 

yang tinggi dapat merupakan indikasi 

adanya pencemaran bahan organik yang 

berasal dari limbah domestik, industri, 

dan limpasan (run-off) pupuk pertanian. 

kadar amonia yang tinggi juga dapat 

ditemukan pada dasar danau atau waduk 

yang mengalami kondisi tanpa oksigen 

(anoxic). 

Nitrat  

Nitrat (NO3) adalah bentuk utama 

nitrogen di perairan alami dan 

merupakan nutrient utama bagi 

pertumbuhan tanaman dan algae. Nitrat 

nitrogen sangat mudah larut dalam air 

dan bersifat stabil. senyawa ini 

dihasilkan dari suatu proses oksidasi 

sempurna senyawa nitrogen di perairan. 

Nilai rata-rata kandungan nitrat Perairan 

Waduk Cirata yang terukur sewaktu 

penelitian berkisar ˂ 0,001-1,088 mg.l-1 

Menurut Leentvaar (1980) dalam 

subarijanti (1990), perairan dengan 

kandungan nitrat sebesar <0,1 ppm 

termasuk perairan yang oligotropik, 

kandungan nitrat 0-0,15 ppm termasuk 

perairan mesotropik dan kandungan 

nitrat >0,2 ppm adalah perairan 

eutropik. 

Fosfat 

        Fosfat merupakan bentuk fosfor 

yang termasuk dapat dimanfaatkan oleh 

tumbuhan (Dugan, 1972 dalam Effendi, 

2003). Kadar fosfor pada perairan alami 

berkisar antara 0,005-0,02 mg.l-1 P-PO4. 

Fosfat yang terukur di Perairan Waduk 

Cirata sewaktu penelitian berkisar  

0,165-0,500 mg.l-1. Klasifikasi fosfat di 

perairan yaitu 0.00-0.02 mg.l-1 adalah 

perairan dengan kesuburan rendah, 

konsentrasi berkisar 0.02-0.05 mg.l-1 

kesuburan sedang, dan konsentrasi 

0.05-0.20 mg.l-1 kesuburan perairan 

tinggi dan lebih dari 0.20 mg.l-1 

kesuburan sangat tinggi (Poernomo & 

Hanafi 1982). Keberadaan fosfor secara 

berlebihan yang disertai dengan 

keberadaan nitrogen dapat menstimulir 

ledakan pertumbuhan algae di perairan 

(algae bloom). Algae yang berlimpah 

ini dapat membentuk lapisan pada 

permukaan air, yang selanjutnya dapat 

menghambat penetrasi oksigen dan 

cahaya matahari sehingga kurang 

menguntungkan bagi ekosistem 

perairan. Sedangkan berdasarkan kadar 

fosfor total, perairan diklasifikasikan 

menjadi tiga kategori, sesuai uraian:  
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Tabel 1. Kelimpahan fitoplankton (sel.ml-3) stasiun 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoshimura dalam Effendi, 2003), yaitu:  

− Perairan dengan tingkat kesuburan 
rendah, memiliki kadar fosfat total 
berkisar antara 0 – 0,02 mg.l-1 

− Perairan dengan tingkat kesuburan 
sedang, memiliki kadar fosfat total 
berkisar antara 0,02 -0,05 mg.l-1 

− Perairan dengan tingkat kesuburan 
tinggi, memiliki kadar fosfat total 
0,051 – 0,1 mg.l-1 

Menurut Wetzel (1975) dalam 

Effendi (2003), perairan yang 

mempunyai kadar fosfat antara 0,031– 

 

0,1 mg.l-1 digolongkan dalam perairan 

eutrofik. 

BOD 

         Biochemical Oxygen Demand atau 

kebutuhan oksigen biologis adalah 

jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh 
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mikroorganisme aerobik di dalam air 

lingkungan untuk memecah atau  

mendegradasi bahan buangan organik 

yang ada di dalam air lingkungan 

tersebut. Nilai BOD5 pada tiga stasiun 

penelitian berkisar antara 2,0-3,2 mg.l-1 

Menurut Brower, et al, (1990), nilai 

konsentrasi BOD menunjukkan suatu 

kualitas perairan yang masih tergolong 

baik dimana apabila konsumsi O2 

selama periode lima hari berkisar 

sampai 5 mg.l-1 O2 maka perairan 

tersebut tergolong baik dan apabila 

konsumsi O2 berkisar antara 10-20  

mg.l-1 O2 akan menunjukkan tingkat 

pencemaran oleh materi organik yang 

tinggi dan untuk air limbah nilai BOD 

umumnya lebih besar dari 100 mg.l-1. 

Selama periode lima hari berkisar 

sampai 5 mg.l-1 O2 maka perairan 

tersebut tergolong baik dan apabila 

konsumsi O2 berkisar antara 10-20 mg.l-

1 O2 akan menunjukkan tingkat 

pencemaran oleh materi organik yang 

tinggi dan untuk air limbah nilai BOD 

umumnya lebih besar dari 100 mg.l-1. 

B. Komposisi Jenis plankton  
1. Jenis fitoplankton yang ditemukan  

Jenis fitoplankton yang ditemukan 

dapat dilihat pada Tabel 1. Genera 

fitoplankton yang ditemukan di stasiun 

1 Waduk Cirata selama penelitian 

sebanyak 26 genera yang mewakili 

empat kelas, yaitu Chlorophyceae, 

Cyanophyceae, Bacillariophyceae, dan 

Dinophyceae  yang tersebar di seluruh 

kedalaman. Genera fitoplankton dari 

kelas Bacillariophyceae merupakan 

genera yang paling banyak ditemukan. 

Jumlah masing-masing genera perkelas 

secara berturut-turut adalah 13 genera  

Bacillariophyceae, sejumlah 9 genera 

Chlorophyceae, sejumlah 3 genera 

Cyanophyceae,  dan sejumlah 1 genera 

Dinophyceae.  Kelimpahan fitoplankton 

berkisar 183.600 - 706.692 sel.m-3 

Dari Tabel 1  dapat dilihat bahwa 

indeks keanekaragaman fitoplankton 

berkisar antara 1,04-2,20. Hal ini 

menunjukkan bahwa  stasiun1 memiliki 

tingkat keanekaragaman rendah. indeks 

keseragaman berkisar 0,745-0,838 hal 

ini menunjukkan keseragaman tinggi, 

artinya penyebaran individu tersebut 

mendekati merata atau tidak ada spesies 

yang mendominasi. Nilai indeks 

dominansi  berkisar 0,153-0,164 . Hal 

ini sejalan dengan pernyataan yang 

dikemukakan oleh Basmi (2000) bahwa 

kisaran nilai indeks dominansi mulai 

dari 0-1, apabila nilai yang didapatkan 

mendekati nol berarti di dalam struktur 

komunitas biota yang diamati tidak 
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terdapat genus yang secara ekstrim 

mendominasi genus lainnya. Genera 

fitoplankton yang ditemukan di stasiun 

2 Waduk Cirata selama penelitian 

sebanyak 19 genera yang mewakili lima 

kelas, yang terdiri atas jenis 

fitoplankton sebagai berikut: jenis 

Chlorophyceae, Cyanophyceae, 

Bacillariophyceae,  jenis Dinophyceae 

dan Euglenaphyceae yang tersebar pada 

seluruh kedalaman. Genera fitoplankton 

kelas Bacillariophyceae merupakan 

genera yang paling banyak ditemukan. 

Jumlah setiap genera perkelas adalah: 7 

genera Bacillariophyceae, 6 genera 

Chlorophyceae, 3 dari Cyanophyceae, 2 

genera Dinophyceae dan sejumlah satu 

genera Euglenophyceae. Kelimpahan 

dari jenis fitoplankton berkisar 91.200–

1,328.180 sel.m-3
 Dari Tabel 2 dapat 

dilihat bahwa indeks keanekaragaman 

fitoplankton berkisar antara 1,159 – 

1,723. Hal ini menunjukkan bahwa  

pada stasiun 2 juga memiliki tingkat 

keanekaragaman yang rendah. indeks 

keseragaman berkisar 0,466 – 0,704 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Kelimpahan fitoplankton (sel.m-3) stasiun 2 
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Hal ini juga menunjukkan 

keseragaman tinggi, artinya penyebaran 

individu tersebut mendekati merata atau 

tidak ada spesies yang mendominasi.  

Jadi Nilai indeks dominansi  tercatat 

berkisar 0,247 – 0,512. Artinya tidak 

terdapat genus yang secara ekstrim 

mendominasi genus lainnya

Genera dari fitoplankton yang 

ditemukan di stasiun 3 Waduk Cirata 

selama penelitian sebanyak 24 genera 

yang mewakili sejumlah 4 kelas, yaitu 

Bacillariophyceae, lalu Chlorophyceae, 

Cyanophyceae,  dan Dinophyceae  yang 

tersebar di seluruh kedalaman. Genera 

fitoplankton yang tercatat dari kelas 

Bacillariophyceae merupakan genera 

yang paling banyak ditemukan. Jumlah 

masing-masing genera perkelas secara 

berturut-turut adalah sejumlah 11 

genera Bacillariophyceae, 9 genera 

Chlorophyceae, sejumlah 2 genera 

Cyanophyceae,  dan sejumlah 2 genera 

Tabel 3.  Kelimpahan fitoplankton (sel.m-3) stasiun 3 
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Dinophyceae. Kelimpahan fitoplankton 

berkisar 124.200 -711.704 sel.m-3..  

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa 

indeks keanekaragaman fitoplankton 

berkisar antara 2,111-2,346. Hal ini 

menunjukkan bahwa  stasiun 3 memiliki 

tingkat keanekaragaman rendah. Indeks 

keseragaman berkisar 0,717-0,860 hal 

ini menunjukkan keseragaman tinggi, 

artinya penyebaran individu tersebut 

mendekati merata atau tidak ada spesies 

yang terlihat mendominasi. Nilai indeks 

dominansi juga berkisar 0,119-0,185. 

Artinya tidak terdapat genus yang 

mendominasi genus lainnya. 

Jenis zooplankton yang ditemukan  
Genera atau jenis zooplankton yang 

ditemukan di stasiun 1 Waduk Cirata 

selama penelitian sebanyak 12 genera 

yang mewakili 2 kelas, yaitu Rotifera 

dan Malacostraca yang tersebar di 

seluruh kedalaman air. Jumlah setiap 

genera perkelas secara berturut-turut 

adalah 8 genera  Rotifera dan 4 genera 

Malacostraca. Kelimpahan zooplankton 

berkisar 48.900 - 426.020 sel.m-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. Kelimpahan Zooplankton (Ind/m3) stasiun 1 

Organisme Permukaan Tengah Dasar 

ROTIFERA 
   

Brachionus sp. 24.300 140.336 110.264 
Keratella sp. 4.800 80.192 90.216 
Trichocerca sp. 5.100 15.036 10.024 
Rotaria sp. 300 10.024 5.012 
Notholca sp. 2.100 15.036 5.012 
Polyarthra sp. 300 0 0 
Mytilina sp. 0 0 10.024 
Synchaeta sp. 300 0 0 

MALACOSTRACA 
   

Cyclops sp. 0 0 10.024 
Calanus sp. 600 5.012 0 
Bosmina sp. 0 10.024 0 
Nauplius 11.100 10.024 185.444 

Jumlah Taksa 9 8 8 
Kelimpahan (Ind/m3) 48.900 285.684 426.020 
Indeks Keragaman 1,431 1,439 1,410 
Indeks Keseragaman 0,651 0,692 0,678 
Indeks Dominansi 0,321 0,330 0,303 
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Dari Tabel 4  dapat dilihat bahwa 

indeks keanekaragaman zooplankton 

berkisar antara 1,410 – 1,439. Hal ini 

menunjukkan bahwa  stasiun1 memiliki 

tingkat keanekaragaman rendah. indeks 

keseragaman berkisar 0,651 – 0,692 hal 

ini menunjukkan keseragaman tinggi,  

Hal ini menunjukkan bahwa  

stasiun1 memiliki tingkat 

keanekaragaman rendah. indeks 

keseragaman berkisar 0,651 – 0,692 hal 

ini menunjukkan keseragaman tinggi,  

Genera dari zooplankton yang 

ditemukan di stasiun 2 Waduk Cirata 

selama penelitian sebanyak 12 genera 

Ciliata dan Malacostraca yang tersebar 

di seluruh kedalaman. Jumlah masing-

masing genera perkelas secara berturut-

turut adalah 5 genera Rotifera, 1 genera 

Ciliata, dan 6 genera Malacostraca. 

Kelimpahan zooplankton berkisar 

19.500 - 265.636 sel.m-3 

Dari Tabel 5  dapat dilihat bahwa 

indeks keanekaragaman zooplankton 

Tabel 5. Kelimpahan Zooplankton (Ind/m3) stasiun 2 

Organisme Permukaan Tengah Dasar 

ROTIFERA       

Brachionus sp. 1.500 15.036 5.012 
Keratella sp. 5.100 90.216 5.012 
Trichocerca sp. 2.100 75.180 15.036 
Euchlanis sp. 300 0 5.012 
Testudinella sp. 300 5.012 5.012 

CILIATA       
Stylonychia sp. 1.200 10.024 0 

MALACOSTRACA       
Cyclops sp. 2.700 10.024 20.048 
Diaptomus sp. 600 0 0 
Calanus sp. 0 5.012 0 
Daphnia sp. 0 5.012 0 
Bosmina sp. 600 0 10.024 
Nauplius  5.100 50.120 20.048 

Jumlah Taksa 10 9 8 
Kelimpahan (Ind/m3) 19.500 265.636 85.204 
Indeks Keragaman  1,927 1,673 1,905 
Indeks Keseragaman  0,837 0,762 0,916 
Indeks Dominansi  0,180 0,238 0,170 

131 



Pigoselpi Anas dkk 

 

 

Volume 11 Nomor 2, Agustus 2017                                                                                                       124 

                                                                                                       

  

berkisar antara 1,673 – 1,927. Hal ini 

menunjukkan bahwa  stasiun2 memiliki 

tingkat keanekaragaman rendah. indeks 

keseragaman berkisar 0,762 – 0,916 hal 

ini menunjukkan keseragaman tinggi, 

artinya penyebaran individu tersebut 

mendekati merata atau tidak ada spesies 

yang mendominasi. Dari Nilai indeks 

dominansi berkisar 0,170 – 0,238 . Hal 

ini disebutkan oleh Basmi (2000) bahwa 

kisaran nilai indeks dominansi mulai 

dari 0-1, apabila nilai yang didapatkan 

mendekati nol berarti di dalam

               Tabel 6.  Kelimpahan Zooplankton (Ind/m3) stasiun 3 

Organisme Permukaan Tengah Dasar 

ROTIFERA       
Brachionus sp. 13.800 20.048 35.084 
Keratella sp. 8.700 105.252 5.012 
Mytilina sp. 1.800 0 0 
Notholca sp. 4.200 10.024 0 
Trichocerca sp. 900 45.108 40.096 
Rotaria sp. 0 5.012 0 
Polyarthra sp. 0 10.024 0 
Testudinella sp. 0 5.012 0 

RHIZOPODA       
Difflugia sp. 600 0 0 

MALACOSTRACA       
Cyclops sp. 600 5.012 0 
Diaptomus sp. 600 0 0 
Bosmina sp. 2.100 10.024 15.036 
Nauplius  12.300 45.108 45.108 

Jumlah Taksa 10 10 5 
Kelimpahan (Ind/m3) 45.600 260.624 140.336 
Indeks Keragaman  1,769 1,775 1,428 
Indeks Keseragaman  0,768 0,771 0,887 
Indeks Dominansi  0,214 0,234 0,260 

 

struktur komunitas biota yang diamati 

tidak terdapat genus yang secara 

ekstrim mendominasi genus lainnya. 

Genera dari zooplankton yang 

ditemukan di stasiun 3 Waduk Cirata 

selama penelitian sebanyak 13 genera 

yang mewakili 3 kelas, yaitu Rotifera, 

Rhizopoda dan juga Malacostraca yang 

tersebar di seluruh kedalaman. Jumlah 

masing-masing genera perkelas secara 
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berturut-turut adalah 8 genera  Rotifera, 

1 genera Rhizopoda, dan 4 genera 

Malacostraca. Kelimpahan zooplankton 

berkisar 45.600 - 260.624 sel.m-3 

Dari Tabel 6  dapat dilihat bahwa 

indeks keanekaragaman zooplankton 

berkisar antara 1,428 – 1,769. Hal ini 

menunjukkan bahwa  stasiun3 memiliki 

tingkat keanekaragaman rendah. indeks 

keseragaman berkisar 0,768 – 0,887 hal 

ini menunjukkan keseragaman tinggi, 

artinya penyebaran individu tersebut 

mendekati merata atau tidak ada spesies 

yang mendominasi. Dari Nilai indeks 

dominansi  berkisar 0,214 – 0,260. 

Artinya tidak terdapat genus yang 

secara ekstrim mendominasi genus 

lainnya.  

Landner (1978) juga menyatakan 

bahwa status trofik berdasarkan 

kelimpahan jenis fitoplankton   adalah 

sebagai berikut: 

- Perairan yang Oligotrofik merupakan 
perairan yang tingkat kesuburan 
rendah dengan nilai kelimpahan 
fitoplankton berkisar antara 0 – 2000 
ind.m-1 

- Perairan yang Mesotrofik merupakan 
perairan yang tingkat kesuburan 
sedang dengan kelimpahan 
fitoplankton berkisar antara 2000 – 
15.000 ind.ml-1 

- Perairan yang Eutrofik merupakan 
perairan yang tingkat kesuburan 
sedang dengan kelimpahan 
fitoplankton berkisar antara > 15.000 
ind/ml 

Goldman and Horne, 1994 

menggolongkan, yaitu: 

- Oligotrofik yaitu perairan tersebut 
mempunyai tingkat kesuburan  
rendah  dengan    kelimpahan 
zooplankton  kurang dari 1 ind/lt, 

- Mesotrofik yaitu  perairan yang 
mempunyai tingkat  kesuburan 
sedang dengan kelimpahan  
zooplankton antara 1-500 ind/lt, 

- Eutrofik yaitu  perairan yang 
mempunyai tingkat kesuburan  tinggi 
dengan kelimpahan  zooplankton  
lebih dari 500 ind/lt. 

Berdasarkan indeks keanekaragaman 

plankton   menunjukkan bahwa 

keseluruhan stasiun memiliki tingkat 

keanekaragaman rendah.  

KESIMPULAN 

1. Genera fitoplankton yang ditemukan 

di  Waduk Cirata  sebanyak 19-26 

genera yang mewakili 4-5 kelas, 

yaitu Chlorophyceae, Cyanophyceae, 

Bacillariophyceae,  Dinophyceae dan 

Euglenaphyceae 

2. Genera zooplankton yang ditemukan 

di  Waduk Cirata  sebanyak 12-13 

genera yang mewakili  kelas, yaitu 

Rotifera, Rhizopoda, Ciliata dan 

Malacostraca 
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3. Kelimpahan fitoplankton berkisar 

91.200 – 1,328.180 Sel/m3
 dan 

kelimpahan Zooplankton berkisar 

19.500 - 426.020 Sel/m3,  
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