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BAB 11 

KAJIAN TEORI 

 

A. Ekosistem Perairan Air Tawar 

 Sumber air tawar berasal dari air permukaan dan air tanah. Air 

permukaan dibagi menjadi dua kelompok yaitu: 

1. Perairan menggenang (Lentik) 

Perairan menggenang meliputi danau, waduk, rawa, dan sebagainya. 

a. Danau 

 Danau dicirikan dengan arus yang lambat atau tidak ada arus sama 

sekali. Oleh karena itu waktu tinggal air dapat berlangsung lama. Arus air 

di danau dapat bergerak ke berbagai arah. Berdasarkan proses 

pembentuknya dibagi menjadi dua yaitu danau vulkanik, danau yang 

terbentuk karena peristiwa letusan gunung berapi dan danau tektonik, 

danau yang terbentuk karena peristiwa tektonik misalnya akibat gempa 

bumi.  

b. Waduk 

Waduk adalah salah satu sumber air tawar yang menunjang kehidupan 

semua makhluk hidup dan kegiatan sosial ekonomi manusia. Air waduk 

digunakan untuk berbagai pemanfaatan antara lain sumber baku air minum, 

irigasi, pembangkit listrik, perikanan dsb. Jadi betapa pentingnya air tawar 

yang berasal dari waduk/danau bagi kehidupan (Pusat Litbang SDA:1 ). 
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c. Rawa 

Rawa merupakan sebutan untuk semua daerah yang tergenang air, 

yang penggenangannya dapat bersifat musiman atau pun permanen dan 

ditumbuhi oleh tumbuhan (vegetasi). Genangan air dapat berasal dari hujan 

atau luapan air sungai pada saat pasang. (Adawiyah, 2010). Pada musim 

hujan lahan tergenang sampai satu meter, tetapi pada musim kemarau 

menjadi kering, bahkan sebagian muka air tanah turun mencapai jeluk 

(depth) > 50 cm dari permukaan tanah. (Noor, 2004). 

Ekosistem rawa dibagi menjadi tiga yaitu : tawar, asin, dan payau. 

Rawa air tawar merupakan ekosistem dengan habitatnya yang sering 

digenangi air tawar yang kaya mineral dengan pH sekitar 6. Kondisi air 

tidak selalu tetap, adakalanya naik atau adakalanya turun, bahkan suatu 

ketika dapat pula mengering (Irwan, 2007). 

2. Perairan mengalir (Lotik) 

Perairan mengalir (lotik) dicirikan adanya arus yang terus-menerus 

dengan kecepatan bervariasi sehingga perpindahan massa air berlangsung 

terus-menerus. Contohnya antara lain : sungai, kali, kanal, parit, dan lain-

lain. 

B. Plankton 

 Seperti halnya di daratan, di dalam air umumnya juga terdapat 

beranekaragam makroorganisme dan mikroorganisme (Ruslan Prawiro, 

1988:66). Menurut Ahmad Mudjiman, plankton adalah organisme (tumbuhan 
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dan hewan) yang hidup melayang-layang di dalam air tanpa mempunyai 

kemampuan untuk melawan gerakan air. Pada umumnya plankton berukuran 

renik. Ada beberapa jenis yang berukuran sedang sehingga mudah dilihat 

dengan mata telanjang. Plankton dapat berupa jasad-jasad nabati /tumbuhan 

(fitoplankton, plankton nabati) dan jasad-jasad hewani /binatang 

(zooplankton, plankton hewan). 

 Plankton adalah organisme yang melayang-layang di dalam air yang 

gerakannya relative pasif (Suin, 2002: 118). Kemampuan berenang 

organisme-organisme planktonik demikian lemah sehingga pergerakannya 

sangat dipengaruhi oleh pergerakan-pergerakan air (Nybakken, 1992: 36). 

Plankton merupakan organisme perairan pada tingkat trofik pertama yang 

berfungsi sebagai penyedia energi. Plankton dibagi menjadi fitoplankton yaitu 

organisme plankton yang bersifat tumbuhan dan zooplankton yaitu plankton 

yang bersifat hewan (Barus, 2004: 25). 

  Berdasarkan siklus hidupnya, plankton dapat dikenal sebagai 

holoplankton yaitu plankton yang seluruh hidupnya bersifat planktonik 

sedangkan meroplankton yaitu plankton yang sebagian hidupnya bersifat 

sebagai planktonik. Sebenarnya, plankton memiliki alat gerak (misalnya 

flagelata dan ciliata) sehingga secara terbatas plankton akan melakukan 

gerakan-gerakan tetapi gerakan tersebut tidak cukup mengimbangi pergerakan 

air sekelilingnya, sehingga dikatakan bahwa gerakan plankton sangat 

dipengaruhi oleh gerakan air (Barus, 2004 : 25). 
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C. Fitoplankton  

 Nama fitoplankton diambil dari istilah Yunani : „‟Phyton‟‟: tanaman 

dan plankton yang berarti “pengembara” atau “penghanyut”. Fitoplankton 

merupakan organisme yang berukuran renik, sekitar 1μm-200μm. 

Fitoplankton memiliki gerakan yang sangat lemah dengan bergerak mengikuti 

arah arus dan dapat melakukan fotosintesis karena memiliki klorofil. 

Fitoplankton sebagian besar terdiri dari alga (ganggang) bersel tunggal yang 

berukuran renik, akan tetapi, beberapa jenis diantaranya ada juga yang 

berbentuk koloni (Ahmad Mudjiman, 2004: 47). Algae tidak saja hidup 

sebagai plankton, akan tetapi juga sebagai benthos (dasar perairan), 

periphyton (menempel pada benda-benda lain), neuston (hidup pada 

permukaan air), symbion (hidup bersama-sama makhluk hidup lain).  

Menurut Nybakken (1992: 36) bahwa fitoplankton dapat digolongkan 

berdasarkan ukuran : 

a. Megaplankton yaitu fitoplankton yang berukuran 2.0 mm 

b. Makroplankton yaitu fitoplankton yang berukuran 0,2 -2,0 mm 

c. Mikroplankton yaitu fitoplankton yang berukuran 20µm - 0,2mm 

d. Nanoplankton yaitu fitoplankton yang berukuran 2 µm – 20 µm 

e. Ultraplankton yaitu fitoplankton yang berukuran kurang dari 2 µm 

 Fitoplankton memegang peranan yang sangat penting dalam ekosistem 

perairan karena memiliki klorofil untuk melakukan fotosintesis. Proses 

fotosintesis pada air yang dilakukan oleh fitoplankton (produsen) merupakan 
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sumber nutrisi utama bagi organisme air lainnya yang berperan sebagai 

konsumen, dimulai dari zooplankton dan diikuti organisme lainnya yang 

membentuk rantai makanan (Barus, 2002: 26). Fitoplankton yang 

mendominasi perairan tawar umumnya terdiri dari Diatomeae, ganggang hijau 

(Chlorophyceae) dan ganggang biru (Cyanophyceae). Menurut Nontji (1993), 

fitoplankton yang dapat ditangkap dengan planktonet standar (no. 25) adalah 

fitoplankton yang memiliki ukuran ≥ 20 µm.  

1. Fitoplankton yang terdapat di perairan air tawar dikelompokkan kedalam 

beberapa kelas yaitu:  

a. Cyanophyceae (ganggang biru) 

Ganggang biru adalah ganggang bersel tunggal atau berbentuk benang 

dengan struktur tubuh yang masih sederhana. Warna biru kehijauan, 

autrotrof. Inti dan kromatofora tidak ditemukan. Dinding selnya 

mengandung pektin, hemiselulosa, dan selulosa, yang kadang-kadang 

berupa lender, oleh sebab itu ganggang ini juga dinamakan ganggang 

lender (Myxophyceae). Pada bagian pinggir plasmanya terkandung zat 

warna klorofil a, karotenoid, dan dua macam kromaprotein yang larut 

dalam air yaitu fikosianin yang berwarna biru dan fikoeritrin yang 

berwarna merah. Perbandingan macam-macam zat warna itu amat labil, 

oleh sebab itu warna ganggang tidak tetap, kadang-kadang tampak 

kemerah-merahan, kadang-kadang kebiru-biruan. Gejala ini dianggap 

sebagai suatu penyesuaian diri terhadap sinar (adaptasi kromatik).  
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Ganggang biru umumnya tidak bergerak. Diantara jenis-jenis yang 

berbentuk benang dapat mengadakan gerakan merayap yang meluncur 

pada alas yang basah. Bulu cambuk tidak ada, gerakan itu mungkin sekali 

karena adanya kontraksi tubuh dan diabntu dengan pembentukan lender. 

Cyanophyceae dibedakan dalam tiga bangsa yaitu bangsa Chroococcales, 

Chamaesiphonales, dan Hormogonales (Gembong tjitrosoepomo, 

2005:23-28). 

b. Chlorophyceae (ganggang hijau) 

Chlorophyceae terdiri atas sel-sel kecil yang merupakan koloni 

berbentuk benang yang bercabang-cabang atau tidak, ada pula yang 

membentuk koloni yang menyerupai kormus tumbuhan tingkat tinggi. 

Biasanya hidup di dalam air tawar, merupakan penyusun plankton atau 

sebagai bentos. Yang bersel besar ada yang hidup di air laut, terutama 

dekat pantai. Sel-sel ganggang hijau mempunyai kloroplas yang berwarna 

hijau, mengandung klorofil a dan b serta karotenoid. Anggota bangsa dari 

Chlorophyceae meliputi : Chlorococcales, Ulotrichales, Cladophorales, 

Chaetophorales, Oedogoniales, Siphonales (Gembong tjitrosoepomo, 

2005:55-68). 

c. Conjugatae (ganggang gandar) 

Conjugatae merupakan golongan ganggang dengan beraneka rupa 

bentuk yang sebagian besar hidup dalam air tawar. Ada yang bersel 

tunggal, ada yang merupakan koloni berbentuk benang yang tidak 
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melekat pada sesuatu alas. Ganggang ini tidak membentuk zoospora 

maupun gamet yang mempunyai bulu cambuk bersatu menjadi suatu 

zigot. Setelah mengalami waktu istirahat, zigot mengadakan pembelahan 

reduksi, kemudian berkecambah. Jadi Conjugatae adalah organisme yang 

haploid. Conjugatae dibedakan menjadi dua bangsa yaitu bangsa 

Desmidiales dan Zygnematales  (Gembong tjitrosoepomo, 2005:69-72). 

d. Phaeophyceae (ganggang pirang) 

Phaeophyceae adalah ganggang yang berwarna pirang. Dalam 

kromatoforanya mengandung klorofil a, karotin, dan santofil, tetapi 

terutama fikosantin yang menutupi warna lainnya dan yang menyebabkan 

ganggang itu kelihatan berwarna pirang. Kebanyakan Phaeophyceae 

hidup di dalam air laut, hanya beberapa jenis saja yang hidup dalam air 

tawar. Ganggang ini termasuk bentos, melekat pada batu-batu, kayu, 

sering juga sebagai epifit pada talus lain ganggang, bahkan ada yang 

hidup sebagai endofit. Phaeophyceae dibedakan menjadi empat bangsa, 

diantarnya yaitu Phaeosporales, Laminariales, Dicyotales, dan Fucales 

(Gembong tjitrosoepomo, 2005:77-85). 

e. Rhodophyceae (ganggang merah) 

Rhodophyceae berwarna merah sampai ungu, kadang-kadang juga 

lembayung atau pirang kemerah-merahan. Kromatofora berbentuk cakram 

atau suatu lembaran, mengandung klorofil a dan karotenoid, tetapi warna 

itu tertutup oleh zat warna merah yang mengadakan fluoresensi, yaitu 
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fikoeritrin. Pada jenis-jenis tertentu terdapat fikosianin. Hidupnya sebagai 

bentos, melekat pada substrat dengan benang-benang pelekat atau cakram 

pelekat. Kebanyakan Rhodophyceae hidup di dalam air laut, terutama 

dalam lapisan-lapisan air yang dalam, yang hanya dapat dicapai oleh 

cahaya bergelombang pendek. Rhodophyceae dibagi dalam dua anak 

kelas, yaitu Bangieae dan Florideae (Gembong tjitrosoepomo, 2005:89-

91). 

f. Flagellatae  

Flagellatae adalah ganggang yang merupakan penyusun plankton, 

bersel tunggal dan mempunyai inti yang sungguh, dapat bergerak dengan 

pertolongan satu atau beberapa bulu cambuk yang kluar dari suatu tempat 

pada sel tadi. Sel-sel Flagellatae mempunyai vakuola berdenyut dan 

kebanyakan juga mempunyai suatu bintik merah seperti mata yang 

dinamakan stigma. Warna merah dikarenakan mengandung karotenoid.  

Flagellatae terdapat dalam semua perairan sampai dalam samudera, 

dan kadang-kadang sangat banyak. Pada kelas Flagellatae dibedakan 

menjadi 7 bangsa, diantarnya yaitu Chrysomonadales, Heterochloridales, 

Cryptomonadales, Dinoflagellatae, Euglenales, Protochloridales dan 

Volvocales (Gembong tjitrosoepomo, 2005:33-48). 

g. Diatomeae (ganggang kersik) 

Diatomeae atau Bacillariophyta adalah jasad renik bersel satu yang 

masih dekat dengan Flagellatae. Bentuk sel macam-macam, semuanya 
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dapat dikembalikan ke dua bentuk dasar yaitu bentuk yang bilateral dan 

sentrik. Dalam sel-sel Diatomeae mempunyai inti dan kromatofora 

berwarna kuning-coklat yang mengandung klorofil a, karotin, santofil, 

dan karotenoid lainnya yang sangat menyerupai fikosantin. Beberapa 

jenis Diatomeae tidak mempunyai zat warna dan hidup sebagai saprofit. 

Diatomeae hidup dalam air tawar maupun dalam air laut, tetapi juga di 

atas tanah-tanah basah, terpisah-pisah atau membentuk koloni. Diatomeae 

dibagi menjadi 2 bangsa yaitu Centrales dan Pennales (Gembong 

tjitrosoepomo, 2005:48-54). 

D. Keanekaragaman 

 Indeks keanekaragaman dapat digunakan untuk menyatakan hubungan 

kelimpahan spesies dalam komunitas. Untuk dapat mengetahui 

keanekaragaman suatu komunitas dapat dilakukan dengan cara menghitung: 

1. Indeks Diversitas (keanekaragaman) 

 Diversitas atau keanekaragaman di suatu komunitas, yaitu 

mempelajari tentang keanekaragaman jenis organisme yang terdapat di 

dalam suatu komunitas yang didasarkan pada peran penting setiap jenis  

organisme dalam komunitas yang bersangkutan. (Sudjoko,1998 : 25). 

Keanekaragaman dalam komunitas ditandai oleh banyaknya spesies 

organisme yang membentuk komunitas tersebut. Semakin banyak jumlah 

spesies, makin tinggi keanekaragamannya. Apabila suatu komunitas 

didominasi oleh satu atau sejumlah kecil spesies dengan jumlah individu 
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yang menyusun suatu komunitas. Tingginya keanekaragaman 

menunjukkan suatu ekosistem yang seimbang dan memberikan peranan 

yang besar untuk menjaga keseimbangan terhadap kejadian yang merusak 

ekosistem. Adapun salah satu contoh dari indeks keanekaragaman adalah 

indeks Shannon. 

2. Densitas  (kerapatan) 

 Densitas atau kerapatan merupakan ukuran besarnya populasi dalam 

satuan ruang atau volume. Pada umumnya ukuran besarnya populasi 

digambarkan dengan cacah individu / biomassa populasi per satuan ruang 

atau volume (Sudjoko, dkk. 1998 :31). Untuk mengetahui perkembangan 

kerapatan populasi pada ruang yang berbeda secara relative, maka satuan 

pengukuran yang dipergunakan adalah kerapatan relatif (Agus Darmawan, 

2004:106).  

 Menurut Sudjoko, dkk (1998: 25) kerapatan suatu populasi secara 

teoritik ditentukan oleh: 

a. Ketersediaan sumber daya misalnya makanan dan ruangan tempat 

hidup. 

b. Aksebilitas sumber daya dan kemampuan individu populasi untuk 

mencari dan memperoleh sumber daya (antara lain penyebaran, 

pemencaran, dan kemampuan mencari). 

c. Waktu atau kesempatan untuk memanfaatkan laju (= r) pertumbuhan. 
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3. Frekuensi kehadiran 

       Frekuensi kehadiran merupakan pemunculan spesies tiap jenis pada 

seluruh sampel atau merupakan keterdapatan suatu jenis dalam luasan 

tertentu. Frekuensi kehadiran ditentukan dengan cara mencatat kehadiran dan 

ketidakhadiran fitoplankton pada stasiun penelitian (Michael, 1994). 

4. Indeks dominansi menurut Simpson (1949) dalam Misra (1973) : 

    C = ∑  ( ni)² 

           N 

Dimana : 

C : Indeks dominansi 

ni : jumlah individu 

N : total nilai individu 

 Indeks dominansi antara 0-1 

D=0, berarti tidak terdapat spesies yang mendominansi spesies lainnya 

atau struktur komunitas dalam keadaan stabil. 

D-1, berarti terdapat spesies yang mendominansi spesies lainnya atau 

struktur  komunitas dalam keadaan labil, terjadi tekanan ekologis 

(stress). 
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E. Parameter Kualitas Perairan 

1. Suhu 

 Suhu suatu badan air dipengaruhi oleh musim, lintang, ketinggian dari 

permukaan laut, waktu dalam hari, sirkulasi udara, penutupan awan dan 

aliran serta kedalaman badan air. Organisme akuatik memiliki kisaran 

suhu tertentu yang disukai bagi pertumbuhannya. Misalnya Chlorophyta 

dan diatom akan tumbuh dengan baik pada kisaran suhu berturut-turut 30-

35C dan 20-30C. Cyanophyta lebih dapat bertoleransi terhadap kisaran 

suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan Chlorophyta dan diatom 

(Haslam, 1995). 

 Peningkatan suhu perairan mengakibatkan peningkatan viskositas, 

reaksi kimia, evaporasi. Selain itu peningkatan suhu juga mengakibatkan 

peningkatan kecepatan metabolisme dan respirasi organisme air dan 

selanjutnya mengakibatkan peningkatan konsumsi oksigen. Peningkatan 

suhu perairan sebesar 10C menyebabkan terjadinya peningkatan 

konsumsi oksigen oleh organisme akuatik sekitar 2-3 kali lipat. Kisaran 

suhu optimum bagi pertumbuhan fitoplankton di perairan adalah 20-30C 

(Effendi, 2003). 

2. Penetrasi cahaya/Kecerahan 

 Penetrasi cahaya matahari ke dalam perairan akan mempengaruhi 

produktifitas primer. Kedalaman penetrasi cahaya dipengaruhi oleh 
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beberapa faktor antara lain : tingkat kekeruhan, sudut datang cahaya 

matahari, dan intensitas cahaya matahari. Bagi organisme perairan, 

intensitas cahaya yang masuk berfungsi sebagai alat orientasi yang akan 

mendukung kehidupan organisme pada habitatnya.  

 Penentuan penetrasi cahaya secara visual dengan menggunakan secchi 

disk. Nilai kecerahan dinyatakan dalam satuan meter (Effendi, 2003). 

3. Kekeruhan/turbiditas 

 Asmawi (1994) dalam Kusrini (2006) Kekeruhan air disebabkan oleh 

partikel-partikel suspensi seperti tanah liat, garam, bahan organik terurai, 

plankton dan organisme lainnya. Perairan yang tidak terlampau jernih dan 

tidak terlampau keruh baik untuk kehidupan organisme perairan. 

 Pengaruh ekologis kekeruhan adalah menurunya daya penetrasi cahaya 

matahari ke dalam perairan yang selanjutnya menurunkan produktivitas 

primer akibat penurunan fotosintesis fitoplankton (Satino, 2010:12). 

4. pH 

 Derajat keasaman (pH) adalah suatu ukuran dari konsentrasi ion 

hidrogen dan menunjukkan apakah suasana air tersebut bereaksi asam atau 

basa. Air normal yang memenuhi syarat untuk suatu kehidupan 

mempunyai pH berkisar antara 6,5 – 7,5. Air dapat bersifat asam atau basa 

tergantung pada besar kecilnya pH air atau besarnya konsentrasi ion 

hidrogen di dalam air. Air limbah dan bahan buangan dari kegiatan 

industri yang dibuang ke air akan mengubah pH air yang pada akhirnya 
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dapat mengganggu kehidupan organisme di dalam air tersebut (Asmawi, 

1994 dalam Kusrini, 2006). 

5. COD (Chemical Oxygen Demand) 

 Nilai COD menunjukkan jumlah oksigen total yang dibutuhkan di 

dalam perairan untuk mengoksidasi senyawa kimiawi yang masuk ke 

dalam perairan seperti minyak, logam berat, maupun bahan kimiawi lain. 

Besarnya nilai COD mengindikasikan banyaknya senyawa kimiawi yang 

ada di dalam perairan dan sebaliknya rendahnya nilai COD 

mengindikasikan rendahnya senyawa kimiawi yang ada di dalam perairan. 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan 

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran air bahwa kadar COD 

golongan III adalah sebesar 50 mg/l. 

6. DO (Dissolve Oxygen, Oksigen terlarut) 

 Oksigen terlarut merupakan jumlah oksigen yang diikat oleh molekul 

air. Sumber utama DO adalah dari proses fotosintesis tumbuhan dan 

penyerapan secara langsung oksigen dari udara melalui kontak langsung 

permukaan air dengan udara. Berkurangnya DO dalam suatu perairan 

adalah karena terjadinya respirasi organisme perairan. Oksigen terlarut 

sangat penting bagi penapasan zoobenthos dan organisme-organisme 

akuatik lainnya (Odum, 1993).  
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 Berdasarkan nilai DO, Lee. et Al (1991) mengelompokkan kualitas 

perairan atas empat yaitu tidak tercemar (>6,5 ppm), tercemar ringan (4,5-

6,5 ppm), tercemar sedang (2,0-4,4 ppm) dan tercemar berat (<2,0 ppm). 

7. BOD (Biochemycal Oxygen Demand) 

 BOD menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh 

organisme untuk menguraikan bahan-bahan organik di dalam air. 

Rendahnya nilai BOD menunjukkan sedikitnya jumlah bahan organik 

yang dioksidasi dan semakin bersihnya perairan dari pencemaran limbah 

organik. Perairan dengan nilai BOD melebihi 10 mg/l dianggap telah 

mengalami pencemaran (Effendi, 2000).  Berdasarkan nilai BOD, Lee. Et. 

Al (1991) mengelompokkan kualitas perairan atas empat yaitu tidak 

tercemar (>3,0 ppm), tercemar ringan (3,0-4,9 ppm), tercemar sedang 

(4,9-15,0 ppm) dan tercemar berat (>15,0 ppm). 

8. Nitrat 

 Nitrat adalah bentuk utama nitrogen di perairan alami dan merupakan 

nutrient utama bagi pertumbuhan tanaman dan algae. Menurut Lee et al, 

(1978) bahwa kisaran nitrat di perairan berada antara 0,01-0,7 mg/l, 

sedangkan menurut Effendi (2003) bahwa kadar nitrat-nitrogen pada 

perairan alami hampir tidak pernah lebih dari 0,1 mg/l, akan tetapi jika 

kadar nitrat lebih besar 0,2 mg/l akan mengakibatkan eutrofikasi 

(pengayaan) yang selanjutnya menstimulir pertumbuhan algae dan 

tumbuhan air secara pesat. 
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9. Fosfat  

 Fosfat merupakan bentuk fosfor yang dapat dimanfaatkan oleh 

tumbuhan (Dugan, 1972). Fosfat terutama berasal dari sedimen yang 

selanjutnya akan terfiltrasi dalam air tanah dan akhirnya masuk ke dalam 

sistem perairan terbuka. Selain itu juga dapat berasal dari atmosfer 

bersama air hujan masuk ke sistem perairan (Barus, 2004). Menurut 

Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang baku mutu air kelas III 

kadar fosfat  1 mg/L. Kadar fosfat yang terlalu tinggi dapat 

menyebabkan perairan mengalami keadaan eutrof sehingga menjadi 

blooming dari salah satu jenis fitoplankton yang mengeluarkan toksin. 

Kondisi seperti itu bisa merugikan hasil kegiatan perikanan pada daerah 

perairan (Wibisono, 2005. Hlm :66). 
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F. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 

 

Rawa Jombor adalah salah satu rawa yang sangat luas di Kabupaten Klaten. 

Di rawa ini terdapat perbedaan aktivitas masyarakat sekitar dalam memanfaatkan 

rawa tersebut. Diantaranya adalah pemanfaatan menjadi keramba, warung apung. 

Dari masing-masing daerah inilah dapat diketahui perbedaan kualitas perairannya. 

Kualitas perairan yang berbeda menimbulkan keanekaragaman jenis fitoplankton 

yang berbeda pula, hal ini didukung dengan faktor-faktor fisik-kimiawi yang 

mempengaruhi perairan.  
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