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ABSTRAK 
Penelitian yang berjudul Kelimpahan dan Tingkat Kesuburan Plankton di 

Perairan Sungai Bedog ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis plankton, 
kelimpahan dan tingkat kesuburan plankton serta hubungan antara kelimpahan 
plankton dengan kondisi fisik-kimia lingkungan di perairan Sungai Bedog. 
Kelimpahan plankton dilihat dari nilai densitas total planktonnya sedangkan 
tingkat kesuburan plankton adalah tinggi rendahnya keberadaan plankton yang 
menggambarkan produktivitas perairan.   

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif dengan 
pengambilan sampel secara purposive sampling dengan perbedaan kondisi 
lingkungan antar stasiun pengamatan. Penelitian ini dilakukan pada awal bulan 
Januari sampai April 2016. Lokasi pengambilan sampel air dilakukan dari bagian 
hulu sampai bagian hilir Sungai Bedog dengan 5 stasiun pengamatan. 
Pengambilan sampel dilakukan secara langsung ke lapangan dengan cara 
menyaring air sampel sebanyak 50 liter menggunakan planktonnet. Air sampel 
yang telah tersaring diawetkan menggunakan gliserin. Gliserin berfungsi untuk 
mengawetkan air sampel agar kondisi plankton yang ada di dalamnya tidak rusak. 
Air sampel diamati di laboratorium menggunakan mikroskop dan kemudian 
diidentifikasi menggunakan buku identifikasi Fresh Water Biology karya 
Edmondson (1996) dan Illustration of the freshwater Plankton of Japan yang 
disusun oleh Toshihiko Mizuno  (1964) serta dilakukan pengukuran parameter 
fisik dan kimia lingkungan seperti suhu, kuat arus, intensitas cahaya, TDS, TSS, 
Nitrat, Fosfat, BOD, COD, DO, pH dan salinitas. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis-jenis plankton yang ditemukan di 

perairan Sungai Bedog terdiri atas 38 jenis fitoplankkton dan 31 jenis 

zooplankton. Nilai densitas total plankton di perairan Sungai Bedog berkisar 

antara 99,42 sampai 188,98 Ind/L. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelimpahan 

plankton di perairan Sungai Bedog tidak begitu melimpah dengan tingkat 

kesuburan plankton yang rendah atau disebut dengan perairan oligotrofik. Kondisi 

fisik dan kimia lingkungan di Perairan Sungai Bedog tidak terlalu berpengaruh 

terhadap kelimpahan planktonnya dikarenakan masih dalam batas toleransi yang 

digunakan oleh plankton.  
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