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ABSTRAK 
 
 
 Analisis kualitas air dan hubungannya dengan keanekaragaman vegetasi 
akuatik telah diteliti pada bulan Agustus 2008 – Maret 2009 pada 4 lokasi penelitian 
di Perairan Danau Toba, Balige. Lokasi penelitian ditentukan dengan menggunakan 
metode Purposive Random Sampling berdasarkan aktivitas yang bervariasi pada 
masing-masing lokasi penelitian, dan setiap stasiun dibagi menjadi 3 titik dengan 
masing-masing kedalaman yang berbeda yaitu 0m, 5m, 10m, 15m. Analisis dilakukan 
dengan komputerisasi Program SPSS versi 15.   

Parameter yang diamati adalah faktor fisik-kimia dan biologis perairan seperti 
suhu air, penetrasi cahaya, intensitas cahaya, DO, Kejenuhan oksigen, BOD5, COD, 
pH air, Nitrat, Fosfat, Fecal coliform dan substrat organik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa nilai rata-rata faktor suhu air pada lokasi pengamatan berkisar 
antara 24,37-25 0C, DO antara 6,82-7,1 mg/l, BOD antara 0.67-1,42 mg/l, adalah 
tidak berbeda nyata antar lokasi pengamatan. Sedangkan NO3 antara 0,25-0,47mg/l, 
PO4 antara 0,01-0,02mg/l, kejenuhan oksigen antara 84,15-91,48%, pH antara 7,12-
7,4 adalah berbeda nyata antar lokasi pengamatan. Untuk nilai Fecal coliform adalah 
berkisar antara 3-1100 MPN, Substrat 1,03-8,68%, Intensitas cahaya 915-505Cd dan 
Penetrasi cahaya masing-masing adalah 10m. Berdasarkan kriteria dari nilai 
kejenuhan oksigen, perairan Danau Toba termasuk perairan oligotrofik. Mengacu 
pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air 
dan Pengendalian Pencemaran Air, maka dapat disimpulkan bahwa air Danau Toba 
pada setiap lokasi pengamatan adalah Kriteria Mutu Air Kelas 1.   

Hasil penelitian di perairan Danau Toba ditemukan 9 jenis vegetasi akuatik 
yaitu: Eichhornia crassipes, Hydrilla verticillata, Ipomoea aquatica, Potamogeton 
crispus, Salvinia molesta, Leersia hexandra, Myriophyllum dicoccum, Najas minor 
dan Equisetum hyemale. Analisis persentase dari kerapatan dan frekwensi kehadiran 
diperoleh hasil bahwa spesies yang dominan di perairan Danau Toba adalah Hydrilla 
verticillata dengan Indeks Nilai Penting berkisar 45,81 sampai 97,35. Indeks 
keanekaragaman vegetasi akuatik diperoleh nilai berkisar 0,81 – 1,56, Indeks 
keseragaman 0,50 – 0,87, Indeks similaritas sebesar 80%. Hasil uji korelasi Pearson 
menunjukkan bahwa pH, dan COD berpengaruh nyata sedangkan Kejenuhan 
Oksigen, NO3 berpengaruh sangat nyata terhadap keanekaragaman vegetasi akuatik 
yang terdapat di perairan Danau Toba. 
 
 
Kata Kunci: Kualitas air, Keanekaragaman, Vegetasi, Danau. 
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ABSTRACT 

 
 

The analysis of water quality and the correlation with the aquatic vegetation 
diversity has been analyzed in August 2008 – March 2009 at 4 location in waters of 
Danau Toba, Balige. Research location determined by using method Purposive 
Random Sampling about activity in which vary research location, and each, every 
station divided become 3 part with each different deepness that is 0m, 5m, 10m, 15m. 
Analysis done with computerization Program SPSS version of 15.  

Parameter the perceived is physical-chemical and biologis water be like 
water temperature, penetrating of light, light intensity, DO, Kejenuhan oxygen, 
BOD5, COD, pH water, Nitrat, Fosfat, Fecal coliform and substrat organic. The 
result of research indicate that the temperature factor average value range from 
24,37-25 0C, DO 6,82-7,1 mg/l, BOD 0.67-1,42 mg/l, are is not differing the reality 
between perception location. Is while NO3 0,25-0,47mg/l, PO4 0,01-0,02mg/l, 
saturation of oxygen 84,15-91,48%, pH 7,12-7,4 is differing the reality between 
perception location. Is while for value Fecal coliform is ranging from 3-1100 MPN, 
Substrat 1,03-8,68%, Light intensity of 915-505Cd and Penetrasi light each is 10m. 
From the criterion of value saturation of oxygen, territorial water Danau Toba 
including territorial water oligotrofik. Relate of Peraturan Pemerintah Nomor 82 
Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, 
hence inferential that water Danau Toba in each perception location is Kriteria Mutu 
Air Kelas 1. 

In Lake Toba Waterway showed 9 species aquatic vegetation such as, 
Eichhornia crassipes, Hydrilla verticillata, Ipomoea aquatica, Potamogeton crispus, 
Salvinia molesta, Leersia hexandra, Myriophyllum dicoccum, Najas minor dan 
Equisetum hyemale. The analysis percentage of density and presentation frequency 
showed result that dominant species in Lake Toba Waterway is Hydrilla verticillata 
(with Importance Value Index about 45,81 to 97,35. The aquatic vegetation diversity 
Index get value for about 0,81 – 1,56. Diversity index 0,50 –0,87. Similarity index for 
about 80%. The result of Pearson correlation test showed that Kejenuhan Oksigen, 
NO3, pH and COD correlated or same course with real effect toward of aquatic 
vegetation diversity in Lake Toba Waterway. 
 
 
Keywords: Water Quality, Diversity, Vegetation, Lake.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

            Kehidupan organisme sangat tergantung pada faktor lingkungan baik 

lingkungan biotik maupun abiotik. Hubungan timbal balik antara organisme dan 

lingkungannya dipelajari dalam Ekologi, yang merupakan suatu cabang Biologi. Oleh 

karena itu dalam studi Ekologi pengukuran-pengukuran faktor lingkungan sangat 

perlu dilakukan. Faktor lingkungan abiotik secara garis besarnya dapat dibagi atas 

faktor iklim, fisika dan kimia. Faktor fisika di air antara lain adalah temperatur, 

cahaya, kecerahan, arus dan daya hantar listrik. Adapun faktor kimia di air antara lain 

kadar oksigen terlarut, pH, alkalinitas, kesadahan, BOD, COD, unsur-unsur dan zat 

organik terlarut, sedangkan faktor lingkungan biotik bagi organisme adalah 

organisme lain yang juga terdapat di habitatnya (Suin, 2002). 

 Pengetahuan mengenai kondisi kualitas perairan danau yang dicerminkan oleh 

nilai konsentrasi beberapa parameter kualitas air, baik secara fisika, kimia maupun 

secara biologis sangat diperlukan dalam merancang pengelolaan dan pengendalian 

pencemaran perairan. Penilaian ini pada dasarnya dilakukan dengan membandingkan 

nilai parameter kualitas air dari hasil pengukuran di lapangan dengan baku mutu 

perairan sesuai peruntukannya yang berlaku di Indonesia yakni mengacu pada PP RI 
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No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran 

Air (Lampiran 1).   

Danau Toba merupakan sumberdaya alam akuatik yang mempunyai nilai yang 

sangat penting ditinjau dari fungsi ekologi serta fungsi ekonomis. Pemanfaatan danau 

memberikan imbas terhadap penurunan kualitas air akibat berbagai aktivitas 

masyarakat di mana Danau Toba juga digunakan sebagai tempat membuang berbagai 

jenis limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertanian di sekitar Danau Toba, limbah 

domestik dari pemukiman dan perhotelan, limbah nutrisi dari sisa pakan ikan yang 

tidak habis dikonsumsi oleh ikan yang dibudidayakan dalam keramba jaring apung, 

limbah pariwisata dan limbah transportasi air. Dari berbagai penelitian di Danau Toba 

memberikan indikasi telah terjadi penurunan kualitas air dilokasi-lokasi yang terkena 

dampak kegiatan masyarakat (Barus, 2007). 

Menurut Sartrawijaya (2000), sumber pencemaran dapat dibedakan menjadi 

sumber domestik (rumah tangga) yaitu dari perkampungan, kota, pasar, jalan, 

terminal, rumah sakit dan sumber non domestik, yaitu dari pabrik, industri, pertanian, 

peternakan, perikanan, transportasi. Bentuk pencemar dapat dibagi menjadi bentuk 

cair, bentuk padat, dan gas serta kebisingan. Limbah domestik adalah semua buangan 

yang berasal dari kamar mandi, kakus, dapur, tempat cuci pakaian, cuci peralatan 

rumah tangga, apotik, rumah sakit, rumah makan, dan sebagainya yang secara 

kuantitatif limbah tadi terdiri atas zat organik baik berupa padat atau cair, bahan 
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berbahaya, dan beracun, garam terlarut, dan bakteri terutama golongan coli fekal, 

jasad patogen dan parasit. 

 

 

Penurunan kualitas air akan menyebabkan terjadinya perubahan ekologis pada 

perairan Danau Toba, yang memberikan pengaruh terhadap keanekaragaman 

organisme yang hidup di dalamnya. Keanekaragaman spesies dapat dijadikan sebagai 

indikator kualitas air. Suatu komunitas dikatakan memiliki keanekaragaman spesies 

yang tinggi bila terdapat banyak spesies dengan jumlah individu masing-masing 

spesies relatif merata. Bila suatu komunitas hanya terdiri dari sedikit spesies dengan 

jumlah individu yang tidak merata maka komunitas tersebut mempunyai 

keanekaragaman yang rendah dan itu menjadi indikasi bahwa suatu perairan telah 

tercemar (Barus, 2007). 

Vegetasi akuatik sebagai salah satu komponen komunitas Danau Toba juga 

dapat memberikan petunjuk tentang kualitas danau tersebut. Secara kasat mata,  

di beberapa kawasan Danau Toba kita bisa melihat tumbuhnya berbagai jenis 

tumbuhan air terutama eceng gondok (Eichhornia crassipes) yang telah menutupi 

lapisan permukaan danau. Hal ini terjadi akibat proses eutrofikasi (pengayaharaan) 

yang merupakan suatu gejala peningkatan unsur hara terutama nitrogen dan fosfor 

sehingga terjadi ledakan populasi vegetasi air atau blooming (Barus 2007).  
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1.2. Perumusan Masalah 

Perairan Danau Toba khususnya di sekitar kawasan perairan Balige telah 

banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat, antara lain untuk aktivitas 

pariwisata, transportasi air, industri, pemukiman, hotel dan sebagai areal keramba 

ikan. Aktivitas tersebut menimbulkan berbagai jenis limbah, yang dapat mengganggu 

keseimbangan ekosistem Danau Toba. Sejauh ini belum diketahui bagaimana 

hubungan antara kualitas air dengan keanekaragaman vegetasi akuatik yang terdapat 

di perairan Balige Danau Toba.  

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kualitas perairan Danau Toba 

khususnya kawasan Balige serta hubungannya dengan keanekaragaman vegetasi 

akuatik sebagai bahan untuk memantau kualitas air guna menjaga kelestarian 

ekosistem Danau Toba. 

 

1.4. Hipotesis 

 Terdapat hubungan kualitas air dengan vegetasi akuatik di perairan Danau 

Toba Kecamatan Balige Kabupaten Tobasa. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 
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 Dari penelitian ini dapat diperoleh gambaran tentang kualitas air di perairan 

Balige Danau Toba dan hubungannya dengan vegetasi akuatik. Dari data yang 

didapatkan di lapangan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi 

instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan perairan Danau Toba. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Ekosistem Danau 

  Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terdiri atas komponen 

komponen biotik dan abiotik yang saling berintegrasi sehingga membentuk satu 

kesatuan. Di dalam ekosistem perairan danau terdapat faktor-faktor abiotik dan biotik 

(produsen, konsumen dan pengurai) yang membentuk suatu hubungan timbal balik 

dan saling mempengaruhi. Perairan danau merupakan salah satu bentuk ekosistem air 

tawar yang ada di permukaan bumi. Secara fisik, danau merupakan suatu tempat yang 

luas yang mempunyai air yang tetap, jernih atau beragam dengan aliran tertentu 

(Jorgensen, 1989).  

Ekosistem air yang terdapat di daratan (inland water) secara umum dapat 

dibagi 2 yaitu perairan lentik (lentic water), atau juga disebut sebagai perairan tenang, 

misalnya danau, rawa, waduk, situ, telaga dan sebagainya dan perairan lotik (lotic 

water), disebut juga sebagai perairan yang berarus deras, misalnya sungai, kali, kanal, 

parit dan sebagainya. Perbedaan utama antara perairan lotik dan lentik adalah dalam 

kecepatan arus air. Perairan lentik mempunyai kecepatan arus yang lambat serta 

terjadi akumulasi massa air yang berlangsung dengan cepat (Barus, 2001). 
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2.2. Pencemaran Danau 

Danau merupakan penampung alami dalam pengumpulan unsur nutrisi, bahan 

padat tersuspensi dan bahan kimia toksik yang akhirnya mengendap di dasarnya. 

Penampungan bahan-bahan tersebut berlangsung bertahun-tahun bahkan ratusan 

tahun pada danau alami, sehingga proses pendangkalan tidak dapat dihindarkan.  

Proses eutrofikasi merupakan proses alamiah pada beberapa danau. Tetapi bila terjadi 

kontaminasi fosfat dan nitrat karena aktivitas manusia yang berlangsung terus 

menerus, maka proses eutrofikasi tersebut meningkat secara drastis. Danau akan 

mulai mendangkal dan dipenuhi unsur nutrisi tanaman sehingga ganggang atau 

tanaman air lainnya seperti eceng gondok akan tumbuh subur (Darmono, 2001). 

            Pada manusia, bahan sisa tidak hanya berasal dari metabolisme tubuhnya, 

melainkan juga dari aktivitas hidup yang lain. Bahan sisa secara umum disebut 

limbah. Limbah dari rumah tangga, restoran dan hotel, disebut limbah domestik.  

Limbah domestik sebenarnya merupakan juga makanan bagi organisme tertentu.  

Misalnya, CO2 merupakan bahan pokok untuk fotosintesis tumbuhan hijau. Dari gas 

CO2 dan air (H2O), terbentuklah gula dan O2. Gas O2 kita perlukan untuk pernafasan 

kita. Jadi alam, dalam hal ini tumbuhan hijau, telah memurnikan udara dengan 

mengolah CO2 dan memproduksi O2 (Soemarwoto, 2004) . 

 Limbah organik merupakan sisa atau buangan dari berbagai kegiatan masyarakat 

seperti rumah tangga, industri, permukiman, peternakan, pertanian dan perikanan yang 

berupa bahan organik, yang biasanya tersusun oleh karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, 
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fosfor, sulfur dan mineral lainnya. Limbah pakan ikan juga menimbulkan pencemaran 

perairan serta meningkatnya kadar N, P dan K yang pada akhirnya terjadi eutrofikasi 

(penyuburan), (http://www.pikiran-rakyat.com /cetak/ 1004 /07/cakrawala/lain 

04.htm, diakses tanggal 28 September 2008).   

Dewasa ini kebutuhan akan air untuk aktivitas manusia semakin meningkat 

karena pertambahan penduduk dan peningkatan kegiatan pertanian, industri, 

pertambangan, meluasnya tempat pemukiman dan lain-lain. Sementara proses 

produksi dan aktivitas manusia yang semakin banyak memakai bahan kimia buatan 

menyebabkan lebih banyak kotoran dan buangan dihanyutkan ke dalam badan air, 

sehingga air dalam badan air semakin tercemar. Pencemaran badan air yang 

disebabkan oleh unsur hara yang berlebihan dapat mengakibatkan eutrofikasi. 

Biomassa dari vegetasi ini setelah mati akan mengalami proses pembusukan/ 

dekomposisi yang dilakukan oleh bakteri dan berlangsung secara aerob, artinya 

proses tersebut membutuhkan oksigen terlarut. Hal ini mengakibatkan ketersediaan 

akan oksigen terlarut semakin sedikit, bahkan apabila proses tersebut terus 

berlangsung dapat menimbulkan kondisi anaerob. Karena kandungan oksigen terlarut 

telah habis maka proses penguraian akan berjalan secara anaerob yang menghasilkan 

berbagai senyawa yang bersifat toksik dan menimbulkan bau yang busuk, seperti 

amoniak (Soemarwoto, 2004) . 

 

2.3. Danau Toba  
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 Danau Toba termasuk perairan lentik (lentic water), atau disebut juga perairan 

tenang. Danau Toba merupakan suatu perairan yang banyak dimanfaatkan oleh 

beberapa sektor seperti pertanian, perikanan, pariwisata, perhubungan laut dan juga 

merupakan sumber air minum bagi masyarakat di kawasan Danau Toba. Adanya 

berbagai aktivitas manusia di sekitar danau tersebut, sehingga Danau Toba akan 

mengalami perubahan-perubahan ekologis di mana kondisinya sudah berbeda dengan 

kondisi alaminya (Barus, 2007). 

 Menurut Damanik (1984) kegiatan masyarakat/penduduk di ekosistem 

kawasan Danau Toba baik berada langsung ditepi pantai maupun di daratan 

mempengaruhi kualitas air danau. Kegiatan pertanian, peternakan, industri, 

perhotelan memberikan limbah padat maupun cair. Disisi lain kegiatan transportasi 

air, kerambah jaring apung juga secara langsung berdampak negatif terhadap kualitas 

air. Kegiatan ini berperan meningkatkan kadar BOD dan COD di perairan akibatnya 

kadar DO menurun.  

Danau Toba merupakan sumber daya alam akuatik yang mempunyai nilai 

yang sangat penting ditinjau dari fungsi ekologis serta fungsi ekonomis. Hal ini 

berkaitan dengan fungsi Danau Toba sebagai habitat berbagai jenis organisme 

akuatik, fungsi air Danau Toba sebagai sumber air minum bagi masyarakat 

sekitarnya, sebagai sumber air untuk kegiatan pertanian dan budidaya perikanan serta 

untuk menunjang berbagai jenis industri (Ginting. E.M, 2002).    
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Pemanfaatan air danau toba yang sangat beragam, di satu sisi membutuhkan 

kualitas air yang baik dan memenuhi persyaratan. Sebaliknya, pemanfaatan danau 

oleh berbagai aktivitas masyarakat dapat memberikan imbas terhadap turunnya 

kualitas air. Kondisi perairan Danau Toba saat ini mengalami degradasi dan tercemar, 

namun berdasarkan pengawasan mutu air tingkat pencemarannya masih di bawah 

ambang batas. Hal ini dipengaruhi oleh banyak hal diantaranya limbah restoran, 

limbah rumah tangga, limbah makanan ikan, eceng gondok bahkan sisa-sisa oli mesin 

kapal. Danau Toba merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang sudah terkenal  

di dunia, sehingga merupakan hal yang wajar jika banyak kalangan peduli terhadap 

kebersihan Danau Toba.  

 
 
Gambar 2.1. Pemukiman di Pinggiran Danau Toba, Sumatera Utara 

(http://laketoba.org/tulisan/Rancangan_Penetapan_Baku_Mutu
_ Air_Danau_Toba.pdf)  
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Selanjutnya Payne (1986) & Smith (1992), membagi danau atas 3 

jenis berdasarkan keadaan nutrisinya yaitu: 

a. Danau Oligotrofik 

Yaitu suatu danau yang mengandung sedikit nutrien (miskin nutrien), 

biasanya dalam dan produktivitas primernya rendah. Sedimen pada bagian 

dasar kebanyakan mengandung senyawa anorganik dan konsentrasi oksigen 

pada bagian hipolimnion tinggi. Walaupun jumlah organisme pada danau ini 

rendah tetapi keanekaragaman spesies tinggi. 

b. Danau Eutrofik 

Yaitu suatu danau yang mengandung banyak nutrien (kaya nutrien), 

khususnya Nitrat dan Fosfor yang menyebabkan pertumbuhan algae dan 

tumbuhan akuatik lainnya meningkat. Dengan demikian produktivitas primer 

pada danau ini tinggi dan konsentrasi oksigen rendah. Walaupun jumlah dan 

biomassa organisme  pada danau ini tinggi tetapi keanekaragaman spesies 

rendah. 

c. Danau Dystrofik 

Yaitu suatu danau yang memperoleh sejumlah bahan-bahan organik dari luar 

danau, khususnya senyawa-senyawa asam yang menyebabkan air berwarna coklat. 

Produktivitas primer pada danau ini rendah, yang umumnya berasal dari hasil 

fotosintesa plankton. Tipe danau dystrofik ini juga sedikit mengandung nutrien dan 

pada bagian hipolimnion terjadi defisit oksigen. Suatu danau berlumpur mewakili 



Juliana Silalahi : Analisis Kualitas Air Dan Hubungannya Dengan Keanekaragaman Vegetasi Akuatik Di Perairan 
Balige Danau Toba, 2010. 
 
 

bentuk danau dystrofik ini. Semakin dalam danau tersebut semakin tidak subur, 

tumbuhan litoral jarang dan kepadatan plankton rendah, tetapi jumlah spesiesnya 

tinggi. Danau mesotropik merupakan danau dengan kadar nutrien sedang, juga 

merupakan peralihan antara kedua sifat danau eutrofik dan danau oligotrofik. 

Jorgensen (1990) menambahkan bahwa tingkat trofik (kesuburan) suatu danau 

juga dapat dinyatakan berdasarkan kandungan total nitrogen (TN), total fosfat (TP), 

klorofil-a dan biomassa fitoplankton. Pada danau juga terjadi stratifikasi thermal yang 

menyebabkan danau terbagi atas 3 lapisan secara vertikal yaitu lapisan epilimnion 

(bagian permukaan danau) di mana air lebih hangat dan tersirkulasi, lapisan 

mesolimnion (bagian tengah danau) di mana pada lapisan ini terjadi termoklin dan 

lapisan hipolimnion (bagian bawah danau) di mana air lebih dingin. 

  Berdasarkan parameter kejenuhan oksigen, maka suatu ekosistem danau 

dapat dibagi ke dalam 4 tingkatan trofik seperti disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Klasifikasi Tingkat Trofik Suatu Ekosistem Danau Berdasarkan Nilai 
Kejenuhan Oksigen Menurut Baur (1987) dalam Ginting (2002) 

 

Parameter 
Tingkatan Trofik 

Oligotrofik Mesotrofik Eutrofik Politrofik 

Kejenuhan 
Oksigen (%) 

 
> 70 

 
30-70 

 
< 30 

 
= 0 

 
 

2.4.   Informasi Umum tentang Ekosistem Kawasan Danau Toba 
(http://laketoba.org/tulisan/Rancangan_Penetapan_Baku_Mutu_Air_Da
nau_ Toba.pdf) 

a. Letak dan Luas 
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Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba seluas lebih kurang 369.854 Ha, 

yang terdiri dari 190.314 Ha daratan di Pulau Sumatera (keliling luar danau), 69.280 

Ha daratan Pulau Samosir (di tengah danau) dan 110.260 Ha berupa perairan Danau 

Tobanya sendiri (luas permukaannya). Secara geografis EKDT terletak antara 

koordinat 2° 10′ LU – 3° 0′ LU dan 98° 20" BT – 99° 50" BT. Ekosistem kawasan 

Danau Toba terletak di pegunungan Bukit Barisan Propinsi Sumatera Utara. Menurut 

wilayah administrasi pemerintahan, EKDT meliputi 7 (tujuh) kabupaten yaitu  

(1) Kabupaten Tapanuli Utara, (2) Kabupaten Humbang Hasundutan, (3) Kabupaten 

Toba, (4) Kabupaten Samosir, (5) Kabupaten Simalungun, (6) Kabupaten Karo, dan 

(7) Kabupaten Dairi. 

b. Topografi 

Permukaan Danau Toba terletak pada ketinggian 903 meter dpl, sedangkan 

DTA Danau Toba ini berada pada ketinggian sampai dengan 1.981 m dpl. Kondisi 

topografi pada EKDT ini didominasi oleh perbukitan dan pegunungan, dengan 

kelerengan lapangan dari datar (kemiringan lahan 0 – 8%), landai (kemiringan lahan 

8 – 15%), agak curam (kemiringan lahan 15 – 25%), curam (kemiringan lahan 25 – 

45%), sangat curam sampai dengan terjal (kemiringan lahan > 45%). Daerah yang 

datar meliputi lebih kurang 27,2% dari total DTA, daerah yang landai 30,6%, daerah 

yang agak curam 24,0%, daerah curam 16,5% dan daerah yang sangat curam sampai 

terjal lebih kurang 1,7% dari total DTA. 

c. Suhu dan Kelembaban Udara serta Evaporasi 
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Suhu udara bulanan di EKDT ini berkisar antara 18,0 – 19,7 °C di Balige dan 

antara 21,0 – 20,0 di Sidamanik. Suhu udara selama musim kemarau cenderung agak 

lebih tinggi dibandingkan dengan selama musim hujan. Sedangkan angka 

kelembaban tahunannya berkisar antara 79 – 95%. Pada bulan-bulan musim kemarau 

kelembaban udara cenderung agak rendah dibandingkan pada bulan-bulan musim 

hujan. Evaporasi bulanan di EKDT ini berkisar antara  74 – 88 mm/bulan. Angka 

evaporasi selama musim-musim kemarau cenderung lebih tinggi dibandingkan 

selama musim hujan.  

 
d. Hidrologi 

Air yang masuk ke dalam Danau Toba berasal dari (1) Air Hujan yang 

langsung jatuh di Danau Toba, (2). Air yang berasal dari sungai-sungai yang masuk 

ke dalam danau. Di sekeliling danau terdapat 19 Sub DTA yang merupakan daerah 

tangkapan air 19 sungai yang masuk ke dalam danau sungai-sungai tersebut adalah: 

S. Sigubang, Bah Bolon, Sungai Guloan, S. Arun, S. Tomok, S. Pulau Kecil/ 

Sibandang, S. Halian, S. Simare, S. Aek Bolon, S. Mandosi, S. Gongpan, S. Bah 

Tongguran, S. Mongu, S. Kijang, S. Sinabung, S. Ringo, S. Prembakan, S. 

Sipultakhuda dan S. Silang.     

Danau Toba yang terletak pada ketinggian sekitar 903 m dpl. Dikelilingi oleh 

perbukitan yang kebanyakan telah gundul. Menurut sejarah kejadiannya, danau ini 

merupakan danau vulkano tektonik. Danau ini terbentuk kira-kira 300.000 tahun yang 

lalu yang diakibatkan oleh letusan gunung api dan amblasnya tanah secara tektonik. 
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Letusan tersebut membentuk lubang letusan berbentuk kawah raksasa sehingga 

terjadilah sebuah danau. Bagian yang tidak runtuh terbentuk menjadi satu pulau 

hingga saat ini yang dikenal dengan Pulau Samosir. Oleh sebab itu maka kebanyakan 

pantai Danau Toba berbentuk curam. Danau ini merupakan danau oligotropik 

(perairan kurus dan dalam) dengan bagian yang subur terdapat di sekitar cekungan 

Pangururan, Porsea, dan Prapat.  

Perairan danau ini terletak di atas tanah andesit dan leterit yang kekurangan 

mineral terlarut, memiliki kandungan besi yang tinggi, sedangkan unsur N, P dan Ca 

sangat rendah. Danau ini memiliki kandungan air seluas 1.146 km2 atau sekitar 

2.860.000 ton air yang berasal dari mata air dan 19 sungai yang telah disebutkan 

terdahulu. Satu-satunya sungai yang bersumber dari danau ini adalah S. Asahan yang 

mengalir di wilayah Kabupaten Asahan dan dipergunakan sebagai pembangkit tenaga 

listrik (PLTA) Asahan. 

Di perairan Danau Toba juga terdapat berbagai jenis tumbuhan air seperti 

berbagai jenis ganggang dan eceng gondok. Keberadaan tumbuhan eceng gondok ini 

pada saat ini sangat mengkhawatirkan dilihat dari perkembangan pertumbuhan dan 

penyebarannya. Total luas permukaan danau yang tertutup eceng gondok telah 

mencapai 381,8 hektar, mencakup lebih kurang 23 kecamatan di tiga wilayah 

kabupaten yaitu Tapanuli Utara, Toba samosir dan Simalungun. Kondisi yang paling 

parah terdapat di perairan danau yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten 

Simalungun. 
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e. Jumlah dan Kepadatan Penduduk 

Penduduk yang bermukim di dalam Kawasan Danau Toba secara administratif 

tersebar di 490 desa dan kelurahan dari 35 wilayah kecamatan, yang meliputi 9 

kecamatan di Kabupaten Toba Samosir, 3 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara, 2 

kecamatan di Kabupaten Dairi, 1 kecamatan di Kabupaten Karo, dan 7 kecamatan  

di Kabupaten Simalungun, 8 kecamatan di Kabupaten Samosir dan 5 kecamatan  

di Kabupaten Humbang Hasundutan. Menurut statistik tahun 2000, jumlah penduduk 

yang bermukim di Kawasan Danau Toba sebanyak 656.872 jiwa yang menempati 

areal seluas 5.814, 39 km2.   

Jumlah penduduk di Kecamatan Balige, Porsea, Lumban Julu, Pangururan, 

Siborong-borong, Lintongnihuta, dan Dolok Sanggul masing-masing tercatat lebih 

dari 5% dari total penduduk di kawasan tersebut. Faktor lain yang ikut mempengaruhi 

tingginya jumlah penduduk di Kecamatan Balige adalah pertumbuhan sektor industri 

dan jasa pariwisata, sedangkan di Porsea disebabkan oleh keberadaan industri 

berskala besar seperti pabrik pulp dan rayon, PT Inti Indorayon Utama dan PLTA 

Asahan. 

Kegiatan masyarakat di Kawasan Danau Toba pada sektor peternakan 

meliputi kegiatan pemeliharaan ternak besar, ternak kecil, dan unggas. Jenis ternak 

besar yang paling banyak dipelihara oleh masyarakat peternak di wilayah yang 

termasuk dalam Kabupaten Toba Samosir adalah kerbau dengan total populasi pada 

tahun 1999 berjumlah 30.305 ekor.  
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Di beberapa lokasi di Kawasan Danau Toba berkembang kegiatan di sektor 

non-pertanian, seperti pada waktu yang lalu tercatat kegiatan industri bubur kertas 

Indorayon di Kecamatan Porsea. Sektor pariwisata dengan Daerah Tujuan Wisata 

Danau Toba berkembang di Parapat, Tomok dan Tuktuk yang terletak di bagian 

Selatan dan Timur Kawasan Danau Toba. Sesuai Perda Tk. I Propinsi Sumatera Utara 

Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penataan Kawasan Danau Toba, sektor ini diarahkan 

sebagai kegiatan utama bagi pengembangan Danau Toba, sedangkan kegiatan lainnya 

diarahkan untuk mendorong kegiatan utama tersebut. 

Jumlah kunjungan kapal, penumpang dan barang pada angkutan danau  

di Kabupaten Toba Samosir tahun 2004 dari 3 dermaga masing-masing 6.160 

kunjungan kapal; 235.449 penumpang dan 9.541 ton barang. Jumlah hotel  

di Kabupaten Toba Samosir tahun 2004 sebanyak 7 hotel, dengan 126 kamar dan 252 

tempat tidur. Sedangkan jumlah wisatawan yang datang ke Toba Samosir tahun 2004 

sebanyak 25.430 wisatawan, terdiri dari 5.854 wisatawan mancanegara, dan sisanya 

wisatawan domestik (Samosir, 2004). 

 

2.5. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air  

  Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diatur oleh 

pemerintah dalam PP No. 82 Tahun 2001 Pasal 8 ayat (1) Pembagian kelas ini 

didasarkan pada peringkat (gradasi) tingkatan baiknya mutu air, dan kemungkinan 

kegunaannya. Tingkatan mutu air Kelas Satu merupakan tingkatan yang terbaik. 
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Secara relatif, tingkatan mutu air Kelas Satu lebih baik dari Kelas Dua, dan 

selanjutnya. Tingkatan mutu air dari setiap kelas disusun berdasarkan kemungkinan 

kegunaannya bagi suatu peruntukan air (designated beneficial water uses). Air baku 

air minum adalah air yang dapat diolah menjadi air yang layak sebagai air minum 

dengan pengolahan secara sederhana dengan cara difiltrasi, disinfeksi, dan 

dididihkan. Klasifikasi mutu air merupakan pendekatan untuk menetapkan kriteria 

mutu air dari tiap kelas, yang akan menjadi dasar untuk penetapan baku mutu air. 

Setiap kelas air mempersyaratkan mutu air yang dinilai masih layak untuk 

dimanfaatkan bagi peruntukkan tertentu. Peruntukan lain yang dimaksud misalnya 

kegunaan air untuk proses industri, kegiatan penambangan dan pembangkit tenaga 

listrik, asalkan kegunaan tersebut dapat menggunakan air dengan mutu air 

sebagaimana kriteria mutu air dari kelas air dimaksud. 

(http://laketoba.org/tulisan/RancanganPenetapan_Baku_Mutu_Air_Danau_Toba.pdf).  

 

2.6. Vegetasi Akuatik (Makrohidrofita) 

Komunitas vegetasi sering merupakan suatu sistem organisasi yang kompleks, 

terdiri dari kelompok-kelompok tumbuhan dari tingkatan yang berbeda dalam 

adaptasinya terhadap cahaya dan substrat dan berbeda tanggapannya terhadap musim. 

Perbedaan beberapa tipe komunitas dalam suatu hamparan wilayah jarang terlihat 

terpisah-pisah secara jelas, mereka seolah-olah menyatu dalam suatu spektrum 

ekologi yang terdiri dari atas spesies dan bentuk hidup. Makin kecil perbedaan 
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transisi yang terjadi antara komunitas, makin kabur zonasi vegetasi yang tampak. 

Dengan kenyataan ini, maka ditinjau dari sudut ekologis, maka pembagian tumbuhan 

air terutama makrohidrofita berdasarkan atas bentuk hidupnya mempunyai arti yang 

cukup penting. Kebanyakan komunitas makrohidrofita tidak dapat dibedakan bila 

hanya ditinjau dari komposisi floristiknya saja, karena banyak dari anggota 

spesiesnya mempunyai penyebaran yang sangat luas, baik ditinjau secara geografis 

maupun ekologis, sedangkan suatu bentuk hidup atau gabungan bentuk hidup 

tumbuhan sering menguasai suatu komunitas makrohidrofita, sehingga dengan 

demikian secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan komposisi floristiknya 

dapat digunakan untuk menentukan ciri komunitas makrohidrofita tersebut (Sarjono, 

1982). 

Menurut Mitchell (1974) makrohidrofita dibedakan dalam 4 bentuk hidup, 

yaitu: 

1. Makrohidrofita terapung bebas yaitu tumbuhan berakar tetapi hidup terapung 

di permukaan air. 

2. Makrohidrofita berdaun terapung yaitu tumbuhan berakar di dasar badan 

perairan dengan daunnya terapung di permukaan air. 

3. Makrohidrofita tenggelam yaitu seluruh tubuh tumbuhan berada di dalam air, 

dan akarnya umumnya masuk ke dasar badan perairan. Termasuk ke dalam 

golongan ini makrohidrofita yang tidak mempunyai akar dan hidup melayang 

di dalam air. 

4. Makrohidrofita yang muncul di atas permukaan, hidup tumbuh di dasar 
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perairan dan sebagian dari tubuhnya muncul di atas permukaan air.  

  

2.7. Faktor-faktor Fisik - Kimia dan Biologis Air 

            Dalam studi ekologi, pengukuran faktor lingkungan abiotik penting dilakukan.  

Dengan dilakukannya pengukuran faktor lingkungan abiotik, maka akan dapat 

diketahui faktor yang besar pengaruhnya terhadap keberadaan dan kepadatan 

populasi. Faktor lingkungan abiotik secara garis besarnya dapat dibagi atas faktor 

iklim, fisika dan kimia (Suin, 2002). 

  Faktor fisik air yang sering merupakan faktor pembatas bagi organisme air 

adalah suhu, cahaya, konduktivitas, dan kecepatan arus, sehingga faktor fisik tersebut 

selalu diukur di dalam studi ekologi perairan (Suin, 2002). Beberapa faktor fisik yang 

mungkin ikut menentukan kualitas air adalah kekeruhan (turbiditas), warna, 

ketransparanan, suhu, kecepatan aliran, volume aliran (Sastrawijaya, 2000). 

2.7.1. Suhu 

Suhu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam proses 

metabolisme organisme di perairan. Perubahan suhu yang mendadak atau kejadian 

suhu yang ekstrim akan mengganggu kehidupan organisme bahkan dapat 

menyebabkan kematian. Suhu perairan dapat mengalami perubahan sesuai dengan 

musim, letak lintang suatu wilayah, ketinggian dari permukaan laut, letak tempat 

terhadap garis edar matahari, waktu pengukuran dan kedalaman air. Suhu air 

mempunyai peranan dalam mengatur kehidupan biota perairan, terutama dalam 
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proses metabolisme. Kenaikan suhu menyebabkan terjadinya peningkatan konsumsi 

oksigen, namun di lain pihak juga mengakibatkan turunnya kelarutan oksigen dalam 

air. Oleh karena itu, maka pada kondisi tersebut organisme akuatik seringkali tidak 

mampu memenuhi kadar oksigen terlarut untuk keperluan proses metabolisme dan 

respirasi (Effendi, 2003). 

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

permukaan laut, sirkulasi udara, penutupan awan, dan aliran serta kedalaman dari 

badan air. Perubahan suhu berpengaruh terhadap proses fisika, kimia, dan biologis  

di badan air. Peningkatan suhu mengakibatkan peningkatan viskositas, reaksi kimia, 

evaporasi dan volatilisasi. Selain itu, peningkatan suhu air juga mengakibatkan 

penurunan kelarutan gas dalam air seperti O2, CO2, N2, dan CH4 (Haslam, 1995). 

Suhu berpengaruh langsung terhadap tumbuhan dan hewan, yakni pada laju 

fotosintesis tumbuh-tumbuhan dan proses fisiologi hewan, khususnya derajat 

metabolisme dan siklus reproduksinya. Selain itu suhu juga berpengaruh tidak 

langsung terhadap kelarutan CO2 yang digunakan untuk fotosintesis dan kelarutan O2 

yang digunakan untuk respirasi hewan-hewan laut. Menurut hukum Vant Hoffs, 

kenaikan temperatur sebesar 10 °C (hanya pada kisaran temperatur yang masih 

ditolerir) akan meningkatkan laju metabolisme dari organisme sebesar 2-3 kali lipat. 

Akibat meningkatnya laju metabolisme akan menyebabkan konsumsi oksigen 

meningkat, sementara dilain pihak dengan naiknya temperatur akan mengakibatkan 
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kelarutan oksigen dalam air menjadi berkurang. Hal ini menyebabkan organisme air 

akan mengalami kesulitan untuk melakukan respirasi (Barus, 2004). 

2.7.2. Penetrasi Cahaya dan Intensitas Cahaya Matahari 

  Menurut Barus (2004), faktor cahaya matahari yang masuk ke dalam air akan 

mempengaruhi sifat-sifat optis dari air. Sebagian cahaya matahari tersebut akan 

diabsorbsi dan sebagian lagi akan dipantulkan keluar dari permukaan air. Dengan 

bertambahnya lapisan air intensitas cahaya tersebut akan mengalami perubahan yang 

signifikan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Cahaya gelombang 

pendek merupakan yang paling kuat mengalami pembiasan yang mengakibatkan 

kolam air yang jernih akan terlihat berwarna biru dari permukaan. 

 Menurut Suin (2002) kekeruhan air disebabkan adanya partikel-partikel debu, 

liat, pragmen tumbuh-tumbuhan dan plankton dalam air. Dengan keruhnya air maka 

penetrasi cahaya ke dalam air berkurang, sehingga penyebaran organisme berhijau 

daun tidak begitu dalam, karena proses fotosintesis tidak dapat berlangsung. Prinsip 

penentuan kecerahan air dengan keping Secchi adalah berdasarkan batas pandangan 

ke dalam air untuk melihat warna putih. Keping Secchi berupa suatu kepingan yang 

berwarna hitam-putih, yang diameternya sekitar 25 cm, terbuat dari plat logam yang 

tebalnya sekitar 3 mm. 

2.7.3. pH Air 

Derajat keasaman merupakan gambaran jumlah atau aktivitas ion hidrogen 

dalam perairan. Secara umum nilai pH menggambarkan seberapa besar tingkat 
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keasaman atau kebasaan suatu perairan. Perairan dengan nilai pH = 7 adalah netral, 

pH < 7 dikatakan kondisi perairan bersifat asam, sedangkan pH > 7 dikatakan kondisi 

perairan bersifat basa (Effendi, 2003).  

 Nilai pH menyatakan nilai konsentrasi ion Hidrogen dalam suatu larutan. 

Dalam air yang bersih jumlah konsentrasi ion H+ dan OH- berada dalam 

keseimbangan sehingga air yang bersih akan bereaksi netral. Organisme akuatik dapat 

hidup dalam suatu perairan yang mempunyai nilai pH netral dengan kisaran toleransi 

antara asam lemah dan basa lemah. pH yang ideal bagi kehidupan organisme akuatik 

umumnya berkisar antara 7 – 8,5. Kondisi perairan yang bersifat sangat asam maupun 

sangat basa akan membahayakan kelangsungan hidup organisme karena akan 

menyebabkan mobilitas berbagai senyawa logam berat yang bersifat toksik (Barus, 

1996). 

  

 

2.7.4. DO (Dissolved Oxygen) 

Oksigen terlarut adalah gas oksigen yang terlarut dalam air. Oksigen terlarut 

dalam perairan merupakan faktor penting sebagai pengatur metabolisme tubuh 

organisme untuk tumbuh dan berkembang biak. Sumber oksigen terlarut dalam air 

berasal dari difusi oksigen yang terdapat di atmosfer, arus atau aliran air melalui air 

hujan serta aktivitas fotosintesis oleh tumbuhan air dan fitoplankton (Novonty, 1994). 
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Oksigen diperlukan oleh organisme air untuk menghasilkan energi yang 

sangat penting bagi pencernaan dan asimilasi makanan pemeliharaan keseimbangan 

osmotik, dan aktivitas lainnya. Jika persediaan oksigen terlarut di perairan sangat 

sedikit maka perairan tersebut tidak baik bagi ikan dan makhluk hidup lainnya yang 

hidup di perairan, karena akan mempengaruhi kecepatan pertumbuhan organisme air 

tersebut. Kandungan oksigen terlarut minimum 2 mg/l sudah cukup mendukung 

kehidupan organisme perairan secara normal (Wardana, 1995). 

 Pengaruh oksigen terlarut terhadap fisiologis organisme air terutama adalah 

dalam proses respirasi. Konsentrasi oksigen terlarut hanya berpengaruh secara nyata 

terhadap organisme air yang memang mutlak membutuhkan oksigen terlarut untuk 

respirasinya. Konsumsi oksigen bagi organisme air berfluktuasi mengikuti proses-

proses hidup yang dilaluinya. Pada umumnya konsumsi oksigen bagi organisme air 

ini akan mencapai maksimum pada masa-masa reproduksi berlangsung. Konsumsi 

oksigen juga dipengaruhi oleh konsentrasi oksigen terlarut itu sendiri (Barus, 2004). 

 Di dasar danau yang dalam oksigen akan digunakan oleh makhluk pembusuk 

yang memakan ganggang mati, sampah, dan sebagainya. Cahaya yang tembus 

kedalam danau biasanya sedikit sehingga tidak terjadi fotosintesis sehingga menjadi 

faktor pembatas untuk kehadiran kehidupan di dasar danau. Dalam air deras, biasanya 

oksigen tidak menjadi faktor pembatas. Dalam sungai yang jernih dan deras, 

kepekatan oksigen mencapai kejenuhan. Faktor pembatas kepekatan oksigen terlarut 

bergantung kepada: suhu, kehadiran tanaman fotosintesis, tingkat penetrasi cahaya, 
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tingkat kederasan aliran air, dan jumlah bahan organik yang diuraikan dalam air 

seperti sampah, ganggang mati dan limbah industri (Sastrawijaya, 2000).   

Tabel  2.  Status Kualitas Air Berdasarkan Kadar Oksigen Terlarut (Jeffries/ 
Mills, 1996) 

 

 

2.7.5. BOD (Biochemical Oxygen Demand) 

 Kebutuhan oksigen biologi suatu badan air adalah banyaknya oksigen yang 

dibutuhkan oleh organisme yang terdapat di dalamnya untuk bernafas selama lima 

hari. Untuk itu maka perlu diukur kadar oksigen terlarut pada saat pengambilan 

contoh air (DO0 hari) dan kadar oksigen terlarut dalam contoh air yang telah disimpan 

selama lima hari (DO5 hari). Selama dalam penyimpanan itu harus tidak ada 

penambahan oksigen melalui proses fotosintesis, dan selama lima hari itu semua 

organisme yang berada dalam contoh air itu bernafas menggunakan oksigen yang ada 

dalam contoh air tersebut (Suin, 2002). 

Pengukuran BOD didasarkan kepada kemampuan mikroorganisme untuk 

menguraikan senyawa organik, artinya hanya terhadap senyawa yang mudah 

No Kadar Oksigen Terlarut 
(mg/l) Status Kualitas Air 

1 > 6,5 
Tidak tercemar sampai tercemar sangat   

 ringan 

2 4,5 – 6,4 Tercemar ringan 

3 2,0 – 4,4 Tercemar sedang 

4 < 2,0 Tercemar berat 
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diuaraikan secara biologis seperti senyawa yang terdapat dalam rumah tangga. Untuk 

produk-produk kimiawi, seperti senyawa minyak dan buangan kimia lainnya akan 

sangat sulit dan bahkan tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme (Barus, 2004). 

 BOD5 merupakan salah satu indikator pencemaran organik pada suatu 

perairan. Perairan dengan nilai BOD5 tinggi mengindikasikan bahwa air tersebut 

tercemar oleh bahan organik. Bahan organik akan distabilkan secara biologik dengan 

melibatkan mikroba melalui sistem oksidasi aerobik dan anaerobik. Cara pengujian 

BOD (biochemical oxygen demand) yaitu mengukur jumlah oksigen yang akan 

dihabiskan dalam waktu lima hari oleh organisme pengurai aerobik dalam suatu 

volume limbah pada suhu 20 °C. Hasilnya dinyatakan dalam bpj (ppm). Jadi BOD 

sebesar 200 ppm berarti bahwa 200 mg oksigen akan dihabiskan oleh contoh limbah 

sebanyak satu liter dalam waktu lima hari pada suhu 20 °C (Sastrawijaya, 2000). 

 Jika jumlah bahan organik dalam air hanya sedikit, maka bakteri aerob 

mudah memecahkannya tanpa mengganggu keseimbangan oksigen dalam air. Tetapi 

jika jumlah bahan organik itu banyak, maka bakteri pengurai ini akan berlipat ganda 

karena banyak makanan dan menyebabkan kekurangan oksigen. Oksidasi aerobik 

dapat menyebabkan penurunan kandungan oksigen terlarut di perairan sampai pada 

tingkat terendah, sehingga kondisi perairan menjadi anaerob yang dapat 

mengakibatkan kematian organisme akuatik (Lee et al, 1978).  

Tabel 3.  Status Kualitas Air Berdasarkan Nilai BOD5 (Lee et al., 1978) 
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2.7.6. COD (Chemycal Oxygen Demand) 

 COD merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan dalam proses oksidasi 

kimia yang dinyatakan dalam mg O2/l. Dengan mengukur nilai COD maka akan 

diperoleh nilai yang menyatakan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk proses 

oksidasi terhadap total senyawa organik baik yang mudah diuraikan secara biologis 

maupun terhadap yang sukar atau tidak bisa diuraikan sacara biologis (Barus, 2004).  

Chemical Oxygen Demand (COD) atau Kebutuhan Oksigen Kimia (KOK) adalah 

jumlah oksigen (mg O2) yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organis yang 

ada dalam 1 liter sampel air, dimana pengoksidasi K2Cr2O7 digunakan sebagai 

sumber oksigen (Alaerts, 1987). 

 COD (Chemical Oxygen Demand) erat kaitannya dengan BOD. Banyak zat 

organik yang tidak mengalami penguraian biologi secara cepat berdasarkan pengujian 

BOD5. Tetapi senyawa-senyawa organik itu tetap menurunkan kualitas air. Karena itu 

perlu diketahui konsentrasi organik dalam limbah dan setelah masuk dalam perairan. 

Untuk itulah tujuan diadakannya uji COD. Pengujian COD dilakukan dengan 

mengambil contoh dengan volume tertentu yang kemudian dipanaskan dengan larutan 

No 
Nilai BOD5 (ppm) Status Kualitas Air 

1 ≤  2,9 Tidak tercemar 

2 3,0 – 5,0 Tercemar ringan 

3 5,1 – 14,9 Tercemar sedang 

4 ≥  15 Tercemar berat 
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kalium dikromat dengan kepekatan tertentu. Dengan katalis asam sulfat diperlukan 

waktu dua jam, maka kebanyakan zat organik telah teroksidasi. Dengan penentuan 

jumlah kalium dikromat yang dipakai, maka COD contoh dapat dihitung. Dalam 

pengujian ini tiga hal yang diperhatikan: 

1.  Zat organik yang dapat mengalami biodegradasi yang biasanya dapat diuraikan  

oleh bakteri dalam uji BOD5. 

2.  Zat organik yang dapat mengalami biodegradasi yang tidak dapat diuraikan      

oleh bakteri dalam wakru lima hari, tetapi akhirnya akan terurai dan menurunkan 

kualitas air. 

3.  Zat organik yang tidak dapat mengalami biodegradasi (Sastrawijaya, 2000).     

2.7.7. Kandungan Nitrat  

Nitrat merupakan zat nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk dapat 

tumbuh dan berkembang, sementara nitrit merupakan senyawa toksik yang dapat 

mematikan organisme air. Keberadaan nitrat di perairan sangat dipengaruhi oleh 

buangan yang dapat berasal dari industri, bahan peledak, pirotehnik dan pemupukan.  

Secara alamiah kadar nitrat biasanya rendah namun kadar nitrat dapat menjadi tinggi 

sekali dalam air tanah di daerah yang diberi pupuk nitrat/nitrogen (Alaerts, 1987). 

 Keberadaan senyawa nitrogen dalam perairan dengan kadar yang berlebihan 

dapat menimbulkan permasalahan pencemaran. Kandungan nitrogen yang tinggi  

di suatu perairan dapat disebabkan oleh limbah yang berasal dari limbah domestik, 

pertanian, peternakan dan industri. Hal ini berpengaruh terhadap kelimpahan 
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fitoplankton. Kadar nitrogen yang tinggi dalam perairan dapat merangsang 

pertumbuhan algae secara tak terkendali (blooming). Konsentrasi nitrit yang tinggi 

dapat menyebabkan perairan menjadi tercemar (Schmit, 1978 dalam Wardoyo, 1989). 

Tabel 4. Status Kualitas Air Berdasarkan Kandungan Nitrit (Schmit, 1978 
dalam Wardoyo, 1989) 

 
 

No Kadar Nitrit (mg/l) Status Kualitas Air 

1 1 > 0,003 Tidak tercemar sampai tercemar sangat ringan 

2 0,003 – 0,014 Tercemar sedang 

3 0,014> Tercemar berat 

 
2.7.8. Kandungan Fosfat 

 Seperti halnya nitrogen, fosfor merupakan unsur penting dalam suatu 

ekosistem air. Zat-zat organik terutama protein mengandung gugus fosfor, misalnya 

ATP, yang terdapat di dalam sel makhluk hidup dan berperan penting dalam 

penyediaan energi. Dalam ekosistem fosfor terdapat dalam tiga bentuk yaitu senyawa 

fosfor anorganik seperti ortofosfat, senyawa organik dalam protoplasma dan sebagai 

senyawa organik terlarut yang terbentuk dari proses penguraian tubuh organisme 

(Barus, 2004). Keberadaan fosfor di perairan adalah sangat penting terutama 

berfungsi dalam pembentukan protein dan metabolisme bagi organisme. Fosfor juga 

berperan dalam transfer energi di dalam sel misalnya adenosine triphosfate (ATP) 

dan adenosine diphosphate (ADP). Ortofosfat yang merupakan produk ionisasi dari 

asam ortofosfat adalah bentuk yang paling sederhana di perairan (Boyd, 1982). 
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Ortofosfat merupakan bentuk fosfat yang dapat dimanfaatkan secara langsung 

oleh tumbuhan akuatik, sedangkan polifosfat harus mengalami hidrolisis membentuk 

ortofosfat terlebih dahulu sebelum dapat di manfaatkan sebagai sumber fosfor. 

Kandungan fosfat yang terdapat di perairan umumnya tidak lebih dari 0,1 mg/l, 

kecuali pada perairan yang menerima limbah dari rumah tangga dan industri tertentu, 

serta dari daerah pertanian yang mendapat pemupukan fosfat. Oleh karena itu, 

perairan yang mengandung kadar fosfat yang cukup tinggi melebihi kebutuhan 

normal organisme akuatik akan menyebabkan terjadinya eutrofikasi (Perkins, 1974). 

2.7.9. Fecal Coliform 

Bakteri indikator polusi atau indikator sanitasi adalah bakteri yang dapat 

digunakan sebagai petunjuk adanya polusi feses atau kotoran manusia atau hewan, 

karena organisme tersebut merupakan organisme komensal yang terdapat di dalam 

saluran pencernaan manusia maupun hewan. Air yang tercemar oleh kotoran manusia 

maupun hewan tidak dapat digunakan untuk keperluan minum, mencuci makanan 

atau memasak karena dianggap mengandung mikroorganisme patogen yang 

berbahaya bagi kesehatan, terutama patogen penyebab infeksi saluran pencernaan 

(Fardiaz, 1992).   

Menurut Sastrawijaya (2000) Colifecal adalah bakteri Coli yang berasal dari 

kotoran manusia dan hewan mamalia. Bakteri ini bisa masuk ke perairan bila ada 

buangan feses yang masuk ke dalam badan air. Kalau terdeteksi ada bakteri Colifecal 
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di dalam air maka air itu kemungkinan tercemar sehingga tidak bisa dijadikan sebagai 

sumber air minum. 

Mikroorganisme yang digunakan sebagai indikator polusi kotoran adalah 

bakteri yang tergolong dalam Eschericia coli, streptokokus fecal, dan Clostridium 

perfringens. Beberapa alasan pemilihan bakteri-bakteri tersebut adalah karena 

terdapat dalam jumlah besar di dalam kotoran manusia dan hewan serta bakteri 

tersebut pada umumnya tidak tumbuh di dalam saluran pencernaan organisme lainnya 

kecuali manusia dan hewan berdarah panas. Eschericia coli adalah salah satu bakteri 

yang tergolong koliform dan hidup secara normal di dalam kotoran manusia maupun 

hewan, oleh karena itu disebut juga koliform fecal. Bakteri koliform lainnya berasal 

dari hewan dan tanaman mati dan disebut koliform nonfecal (Fardiaz, 1992). 

2.7.10. Substrat Organik 

Menurut Suin (2002) keadaan substrat dasar badan air juga penting diketahui.  

Kehidupan organisme air ada juga ketergantungannya dengan bahan dan ukuran 

partikel dasar badan air. Organisme air yang hidup pada substrat dasar suatu 

ekosistem air sangat tergantung kepada tipe substrat dan kandungan bahan nutrisi/ 

organik yang terdapat di dalam substrat tersebut. Oleh karena itu analisis terhadap 

substrat baik berupa tipe maupun terhadap kandungan bahan organiknya, penting 

untuk dilakukan.  

 Substrat dasar yang halus seperti lumpur, pasir dan tanah liat menjadi tempat 

makanan dan perlindungan bagi hewan dasar (Lalli & Parsons, 1993). Substrat dasar 
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yang berupa batu-batu pipih dan kerikil merupakan lingkungan hidup yang baik bagi 

benthos sehingga dapat mempunyai keanekaragaman yang besar (Odum, 1971).  
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BAB III 

BAHAN DAN METODA 

 

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian dilakukan di perairan Balige Kecamatan Tobasa. Penelitian ini 

berlangsung dari bulan Agustus 2008 sampai Maret 2009. Metode yang digunakan 

pada penelitian ini adalah metode Purposive Random Sampling yaitu dengan 

pengambilan sampel pada 4 kedalaman yaitu: 0 m, 5 m, 10 m, 15 m, dengan tiga titik 

pengambilan sampel pada tiap stasiun. Stasiun pengambilan sampel berdasarkan rona 

lingkungan yang berbeda yaitu: 

Stasiun 1 

 Lokasi stasiun 1 berada pada pelabuhan. Lokasi ini terletak pada pada titik 

2°.20′.09,7" LU dan 99°.03′.39,2" BT di Kecamatan Tobasa. 

Stasiun 2 

 Berada pada area pemukiman dan budidaya ikan dalam keramba jaring apung, 

pada titik 2°.20′.42,2" LU dan 99°.03′.59,3" BT di Lumban Bulbul. 

Stasiun 3 

 Berada pada titik 2°.20′.56,2" LU dan 99°.02′.34,1" BT di Lumban Binanga.  

Lokasi ini adalah tempat pariwisata atau pemandian. 

Stasiun 4 

 Berada pada titik 2°.21′.38,3" LU dan 99°.01′.30,7" BT di Tiara Bunga.  
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Lokasi ini adalah sebagai pembanding karena jauh dari kegiatan masyarakat. 

3.2. Pengukuran Parameter Fisik-Kimia dan Biologis Perairan  
 

Pengukuran faktor fisik kimia air digunakan untuk menentukan kualitas air 
 
1. Suhu 
 

Untuk pengukuran suhu air dilakukan dengan menggunakan alat thermometer 

air raksa yang berskala 0 sampai 50 °C. Thermometer tersebut dimasukkan kedalam 

air dan dibiarkan selama kurang lebih 3 menit. Selanjutnya thermometer diangkat, 

langsung dibaca dan dicatat.   

2. Penetrasi Cahaya 

Untuk pengukuran penetrasi cahaya menggunakan keping sechi. Keping sechi 

dimasukkan kedalam danau secara perlahan-lahan sambil memperhatikan warna putih 

dari piringan itu tidak terlihat lagi kemudian diukur panjang talinya. Selanjutnya 

piringan itu diturunkan lagi ke dalam air, dan secara perlahan-lahan di tarik ke atas 

sampai warna putih dari piringan itu terlihat kembali, lalu diukur kedalamannya. Dari 

kedua kedalaman itu dihitung rata-ratanya, itulah angka tingkat kecerahan.   

3. Intensitas Cahaya  

Untuk pengukuran intensitas cahaya menggunakan lux meter. Lux meter 

diarahkan ke arah datangnya cahaya matahari tanpa ada penghalang. Kemudian 

dicatat hasil yang diperoleh.  

4. DO (Dissolved Oxygen) 
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Untuk pengukuran oksigen terlarut dilakukan dengan metode winkler. 

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:  

a. Sampel air dimasukkan kedalam botol Winkler hingga penuh dan jangan 

sampai ada gelembung udara. 

b. Kemudian ditambahkan 1ml MnSO4 (mangan sulfat), diikuti dengan 

menambahkan 1ml KI (kalium iodida). 

c. Setelah itu, botol ditutup dan dibolak-balik secara perlahan agar tercampur 

rata, sehingga terbentuk endapan warna coklat. Intensitas endapan warna 

coklat sebanding dengan kadar oksigen terlarut pada sampel. 

d. Kemudian pada sampel diberi larutan 1 ml larutan asam sulfat pekat 

(H2SO4), lalu botol ditutup dan dibolak-balik secara perlahan. 

e. Selanjutnya dilakukan titrasi dengan menggunakan larutan natrium 

thiosulfat (Na2 S2O3) 0,0125 N sampai sampel berwarna kuning pucat. 

f. Setelah itu, ditambahkan 5 tetes larutan amilum dan dicampur sehingga 

didapatkan sampel berubah menjadi warna biru.  

g. Lalu titrasi dilanjutkan sampai warna biru hilang secara sempurna. 

h. Akhirnya nilai DO dapat dihitung dengan menghitung jumlah setiap 1ml 

larutan titrasi yang terpakai setara dengan 1ml O2 dalam 1 liter air sampel. 

5. Kejenuhan Oksigen (%) 

Untuk pengukuran kejenuhan oksigen dilakukan dengan mengunakan rumus 

kejenuhan oksigen dengan membagikan nilai konsentrasi oksigen (DO) hasil 
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pengukuran di lapangan dengan nilai konsentrasi yang sebenarnya kemudian 

dikalikan dengan 100. Untuk menghitung nilai kejenuhan oksigen digunakan rumus: 

Kejenuhan (%) = 
)(
)(

2

2

tO
uO  x 100 

                       O2 (u) = Nilai konsentrasi oksigen yang diukur (mg/l) 

                       O2 (t) = Nilai konsentrasi oksigen sebenarnya pada tabel  

6.  BOD5 

Untuk pengukuran BOD5 dilakukan dengan menggunakan hasil pengukuran 

DO awal sebagai sampel 1. Kemudian sampel yang ke 2 diambil kemudian dibawa ke 

laboratorium untuk diinkubasi pada suhu 20 °C selama 5 hari. Setelah itu dilakukan 

pengukuran BOD5 dengan menghitung nilai DO awal dikurangkan dengan nilai DO 

akhir yaitu sampel air yang ke 2. 

7. COD   

Pengujian COD dilakukan dengan menggunakan Metode Refluks, dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Sampel air sebanyak 10 ml dimasukkan kedalam gelas erlenmeyer. 

b. Lalu dimasukkan 5ml K2Cr2O7 (kalium dikromat), sampel berwarna 

kuning. 

c. Setelah itu ditambahkan Ag2SO4 (perak sulfat), sampel menjadi warna 

hijau. 

d. Dilanjutkan dengan menambahkan 0,2gr HgSO4  (merkuri sulfat). 

e. Kemudian dimasukkan 2 buah batu didih. 
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f. Di Refluks selama kira-kira 2 jam. 

g. Lalu didiamkan beberapa saat. 

h. Setelah didiamkan, ditambahkan 30ml akuadest. 

i. Kemudian dititrasi dengan FAS (fero amonium sulfat), sampai sampel 

menjadi warna coklat kemerahan. 

j. Akhirnya nilai COD dapat dihitung dengan melihat jumlah penitrasinya. 

8. pH Air 

Untuk pengukuran pH air dilakukan dengan menggunakan pH meter. pH 

meter dimasukkan kedalam sampel air selanjutnya setelah angka yang tertera stabil, 

langsung dibaca dan dicatat. Angka yang tertera menunjukkan nilai pH air yang 

diukur. Pengukuran dilakukan pada berbagai kedalaman di setiap stasiun.  

9. Kandungan Nitrat  

 Untuk pengukuran Nitrat dilaksanakan di laboratorium Puslit USU dengan 

metoda spektrofotometri.   

10. Fosfat 

 Untuk pengukuran fosfat dilaksanakan di laboratorium Puslit USU dengan 

metoda spektrofotometri.   

11. Fecal coliform 

 Uji colifecal dilakukan untuk mengetahui kandungan bakteri coli yang 

terdapat di perairan. Uji ini dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi FMIPA-USU 
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dengan menggunakan metode MPN (Most Probability Number). Metode MPN 

(Lampiran 7) terdiri dari 3 tahap yaitu: 

a. Uji pendugaan (Presumptive Test). 

b. Uji penegasan (Confirmed Test). 

c. Uji lengkap (completed Test). 

12. Substrat Organik 

  Untuk pengukuran substrat organik dilakukan di laboratorium Puslit USU. 

Secara keseluruhan pengukuran faktor fisik-kimia dan biologis beserta satuan 

dan alat yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Alat dan Satuan yang Dipergunakan dalam Pengukuran Faktor      
Fisik – Kimia dan Biologis Perairan 

 

 

3.3. Pengambilan Sampel Tumbuhan 

No Parameter 
Fisik – Kimia-Biologi Satuan Alat Tempat Pengukuran 

1 Suhu Air °C Termometer Air 
Raksa In  - situ 

2 DO (Oksigen Terlarut) mg/l Metoda Winkler In - situ 
3 BOD5 mg/l Metoda Winkler Lab.Kimia Puslit USU 
4 Nitrat mg/l Spektrofotometri Lab.Kimia Puslit USU 
5 Fosfat mg/l Spektrofotometri Lab.Kimia Puslit USU 
6 Kejenuhan Oksigen % Metoda Winkler In - situ 
7 pH Air - pH meter In - situ 
8 COD mg/l Spektrofotometri Lab.Kimia Puslit USU 

9 Fecal coliform MPN/  
100ml MPN Lab. Mikrobiologi USU 

10 Substrat Organik % - Lab.Kimia Puslit USU 
11 Penetrasi Cahaya cm Keping Sechii In  - situ 

12 Intensitas cahaya Can- 
della Lux meter In  - situ 
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Pengambilan sampel tumbuhan dilakukan pada 4 (empat) lokasi yang berbeda 

yaitu pada daerah pelabuhan, daerah permukiman, daerah pariwisata dan daerah yang 

jauh dari aktivitas atau kegiatan masyarakat. Sampel tumbuhan diambil dengan 

membuat kuadrat dari bingkai kayu dengan ukuran 1 m x 1 m yang dianggap sebagai 

plot dan dilakukan sebanyak 10 kali yang dianggap sebagai ulangan. Pada tiap titik 

pengambilan sampel tumbuhan yang ditentukan, bingkai kayu diletakkan di atas 

permukaan air. Seluruh sampel dari masing-masing bingkai dimasukkan ke dalam 

kantung plastik dan diberi label. Sampel yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan 

ciri-ciri morfologi yang sama dan dihitung jumlah dari masing-masing jenis. Tiap 

jenis tumbuhan diambil beberapa sebagai sampel dan dimasukkan ke dalam plastik, 

lalu sampel diidentifikasi di lapangan. 

 

3.4. Analisis Data 

Data yang diperoleh pada penelitian ini berupa data fisika-kimia air, data 

mikrobiologi (Colifekal) dan data vegetasi air yang terdapat di perairan Balige Danau 

Toba. Data fisika-kimia air dianalisis dengan menggunakan uji statistik ANOVA 

dengan SPSS versi 15 untuk mengetahui apakah nilai rata-rata parameter lingkungan 

yang diukur pada masing-masing stasiun pengamatan adalah berbeda nyata atau 

tidak.  

Khusus untuk data biologi, data yang dimaksud adalah data keanekaragaman 

vegetasi akuatik. Dari data-data tersebut selanjutnya dicari indeks nilai pentingnya 
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(INP), dan dengan bertitik tolak dari data tersebut maka dilakukan analisis indeks 

diversitas, indeks kesamaan, uji perbedaan keanekaragaman vegetasi akuatik antar 

stasiun melalui uji t Hutcheson. Analisis korelasi Pearson antara  faktor fisika-kimia 

perairan dengan keanekaragaman vegetasi akuatik juga dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS Versi 15. 

 

1. Indeks Nilai Penting (INP) 

Indeks nilai penting tiap spesies tumbuhan yang terdapat di perairan Danau Toba 

dihitung melalui pendekatan sebagai berikut (Kusmana, 1997). 

INP = KR + FR  

Di mana: INP: Indeks Nilai Penting 

                KR : Kerapatan Relatif 

                FR : Frekwensi Relatif 

Kerapatan Populasi (KP) 

plotareaLuas
jenissuatuindividuJumlahmindKP

/
)/( 2 =  

Kerapatan Relatif (KR) 

               Kerapatan suatu jenis                     

       Jumlah kerapatan seluruh jenis 
 
 

Frekuensi Kehadiran (FK) 

plottotalJumlah
jenissuatuditempatiyangplotJumlahFK =  

x 100 % 
 
 
 

KR (%) = 
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Frekuensi Relatif (FR) 

FR %100X
jenisseluruhFK

jenissuatuFK
=  

                dengan,   FR : 0-25 %   = sangat jarang 

                       25-50 %   = jarang 

                        50-75 %   = sering 

                        >75 %     = sangat sering        (Michael, 1994) 

 

2. Uji t Hutcheson  

Adapun rumus dari uji t Hutcheson yang dipergunakan untuk mengetahui adanya 

perbedaan yang signifikan dari keanekaragaman vegetasi akuatik antar stasiun 

adalah sebagai berikut (Zar, 1999): 

 t  = 
21

21

''
''

HSH
HH
−
−  

di mana: 

t       : nilai t hitung yang dicari 

H’      : indeks keanekaragaman 

SH’   : standard deviasi keanekaragaman 

Nilai standard deviasi keanekaragaman dapat dihitung dari variansi keaneragaman 

berikut ini: 

SH’1 – H’2 = 2
2

1
2 '' HSHS +  

Selanjutnya, variansi keanekaragaman dapat dihitung melalui pendekatan berikut 

ini: 
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S2H’ =  
( )

2

22 /ln)(ln
N

Nnininini∑ ∑−
 

Di mana: 

ni  : jumlah individu tiap takson  

N  : jumlah total dari individu keseluruhan takson 

Sementara itu nilai Derajat Bebas (v) yang digunakan untuk mendapatkan nilai t 

tabel pada Tabel t dihitung melalui persamaan berikut ini: 

db = 

2

2
2

2

1

2
1

2

2
2

2
1

2

)'()'(
)''(

N
HS

N
HS

HSHS

+

+  

Kriteria:  

th < t tab. pada α 0.05 : tolak Ha, terima Ho 

th > t tab. pada α 0.05 : terima Ha, tolak Ho 

3. Indeks Keanekaragaman  Shannon – Winner 

Untuk mengukur indeks diversitas tumbuhan air yang terdapat pada perairan 

Danau Toba digunakan rumus sebagai-berikut (Brower et al., 1990) 

H’ = ∑ pipi ln  

Di mana  H’  = Indeks Diversitas Shannon – Winner 

 Pi = Perbandingan jumlah individu suatu jenis dengan keseluruhan 

jenis (ni / N) 

 In = Logaritma natural 

 

Kriteria (Krebs, 1985) 
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Jika nilai  H’ = 0 – 2,302         : keanekaragaman rendah 

 H’ = 2,302 – 6,907  : keanekaragamn sedang 

 H’ ≥  6,907           : keanekaragaman tinggi   

4. Indeks Equitabilitas (keseragaman) 

Indeks keseragaman diukur dengan menggunakan rumus berikut ini                

(Zar, 1999): 

E 
max

'
H

H
=  

Di mana  H’ = indeks keanekaragaman shannon – winner 

 Hmax = indeks keanekaragaman max (In S) 

 S = jumlah spesies 

 Nilai E berkisar 0 – 1. 

Semakin kecil nilai E, maka semakin kecil keseragaman suatu populasi, 

sebaliknya semakin besar nilai E, maka populasi akan menunjukkan keseragaman 

artinya pada komunitas tersebut tidak dijumpai kelompok organisme yang terlalu 

dominan (Krebs, 1985). 

5.  Indeks Kesamaan (IS) 

Kesamaan antar dua komunitas yang terdapat pada dua stasiun pengamatan yang 

berbeda dicari dengan menggunakan rumus berikut ini (Brower et al, 1990): 

IS  
ba

c
+

=
2  

Di mana  a = jumlah species pada stasiun A 
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 b = jumlah species pada stasiun B 

 c = jumlah species yang sama pada stasiun A dan B 

Kriteria:  

Menurut aturan Kendeigh (1980), jika indeks kesamaan dari dua komunitas yang 

dibandingkan lebih besar dari 50%, maka kedua komunitas yang dibandingkan itu 

masih dapat dipandang sebagai satu komunitas, sebaliknya bilamana di bawah 

50%, maka kedua komunitas yang dibandingkan itu dapat dianggap sebagai dua 

komunitas yang berbeda. 
 

6. Analisis Korelasi (r) 

Analisis korelasi Pearson digunakan untuk mengetahui keberartian hubungan 

antara keanekaragaman vegetasi akuatik yang terdapat di perairan Balige Danau 

Toba dengan sifat fisik-kimia dan biologis airnya. Analisis dilakukan dengan 

metode komputerisasi SPSS ver. 15.00 (Santoso, 2008). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Pengukuran Parameter Lingkungan Fisik-Kimia dan Biologis Air 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan di perairan Danau Toba Balige 

Kabupaten Tobasa didapatkan nilai rata-rata faktor fisik-kimia dan biologis air,  

adalah sebagai berikut: 

Tabel 6. Nilai Rata-rata Parameter Lingkungan yang Diukur pada Masing-  
masing Lokasi Pengambilan Sampel 

 
Parameter Stasiun I 

Pelabuhan 
Stasiun II 

Lumban Bulbul 
Stasiun III 

Lumban Binanga 
Stasiun IV 

Tiara Bunga 
1. Suhu (0C) 24,5 24,87 25 24,37 
2. DO (mg/l) 7,1 6,87 6,82 6,95 
3. BOD5 (mg/l) 1,42 0,75 0,67 1,35 
4. NO3 (mg/l) 0,37 0,47 0,44 0,25 
5. PO4 (mg/l) 0,02 0,01 0,01 0,01 
6. Kej. O2 (%) 86,78 84,58 84,15 91,48 
7. pH 7,12 7,25 7,27 7,4 
8. COD (mg/l) 3,18 9,56 11,15 6,37 
9. Fecal coliform   
   (MPN/100) 

1100 93 23 3 

10. Substrat (%) 4,24 8,68 1,03 1,76 
11. Penetrasi Cahaya  
      (meter) 

10 10 10 10 

12. Intensitas Cahaya   
      (Candella) 

741 767 915 505 

  
Selanjutnya nilai rata-rata parameter lingkungan yang diukur pada masing-

masing lokasi pengamatan akan diuji secara statistik dan hasilnya adalah seperti 

tertera pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Hasil Uji Statistik/Uji Beda Nilai dari Parameter Lingkungan yang 
Diamati 

 

No Parameter Nilai 
FHitung FTabel 

1 Suhu 1,789 3,49 
2 DO 0,482 3,49 
3 BOD5 1,718 3,49 
4 NO3 10,926 3,49 
5 PO4 4,734 3,49 
6 Kejenuhan O2 6,378 3,49 
7 pH 9,385 3,49 

 

Hipotesis : Ho = Rata-rata nilai parameter pada lokasi pengamatan adalah  identik 
      Hi  = Rata-rata nilai parameter pada lokasi pengamatan adalah tidak   

identik 
Jika FHitung > FTabel, maka Ho ditolak sehingga disimpulkan bahwa nilai rata-rata dari 
parameter yang diamati adalah berbeda nyata. 
 

4.1.1. Suhu 

 Dari Tabel 6, terlihat bahwa nilai rata-rata suhu air berkisar antara                        

24,37 – 25 °C, suatu kisaran nilai suhu yang umum dijumpai pada perairan  

di daerah tropis. Nilai terendah dijumpai pada Tiara Bunga sementara nilai tertinggi 

pada Lumban Binanga. Terjadinya kenaikan suhu pada lokasi pengamatan 

menunjukkan bahwa kegiatan masyarakat pada Pelabuhan, Lumban Bulbul, dan 

Lumban Binanga telah memberikan pengaruh terhadap nilai suhu perairan.  

Sedangkan pada Tiara Bunga nilai suhu perairan masih tergolong rendah 

dibandingkan dengan stasiun lain. Dari uji statistik pada Tabel 7 menunjukkan  

bahwa nilai rata-rata suhu pada masing-masing lokasi pengamatan tidak berbeda 

nyata (FHitung < FTabel). 
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 Pola suhu ekosistem air dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti intensitas 

cahaya matahari, pertukaran panas antara air dengan udara sekelilingnya, ketinggian 

geografis dan juga oleh faktor kanopi dari pepohonan yang tumbuh. Di samping itu 

pola temperatur perairan dapat di pengaruhi oleh faktor-faktor anthropogen (faktor 

yang diakibat oleh aktivitas manusia) seperti limbah panas yang berasal dari air 

pendingin pabrik, penggundulan DAS yang menyebabkan hilangnya perlindungan, 

sehingga badan air terkena cahaya matahari secara langsung. Hal ini terutama 

menyebabkan peningkatan penigkatan temperatur suatu sistem perairan (Barus, 

2004).  

Berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2001, deviasi temperatur dari keadaan 

ilmiahnya adalah 3. Hal ini menunjukkan bahwa pada setiap lokasi pengamatan air 

Danau Toba masih tergolong kriteria kelas 1. 

4.1.2. Dissolved Oxygen (DO) 

 Nilai oksigen terlarut yang diukur pada masing-masing lokasi pengamatan 

berkisar antara 6,82 – 7,1 mg/l (Tabel 6). Nilai terendah pada Lumban Binanga dan 

nilai tertinggi pada pelabuhan. Pada pelabuhan banyak terdapat eceng gondok, 

sehingga melalui proses fotosintesis tumbuhan tersebut menghasilkan oksigen dalam 

jumlah yang banyak. Hal ini menyebabkan DO pada pelabuhan lebih tinggi dibanding 

dengan Lumban Binanga. DO dapat juga dipengaruhi oleh gerakan air yang dapat 

mengabsorbsi oksigen dari udara ke dalam air, dan juga adanya bahan-bahan organik 

yang harus dioksidasi oleh mikroorganisme. Dari uji statistik pada Tabel 7 
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menunjukkan bahwa perbedaan nilai rata-rata DO pada masing-masing pengamatan 

adalah tidak berbeda nyata (FHitung < FTabel).  

 Berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2001, batas nilai minimum DO adalah 6 

untuk kriteria air kelas 1. Hal ini menunjukkan bahwa air Danau Toba pada tiap 

stasiun pengamatan masih tergolong kelas 1. Sedangkan menurut Mills (1996), nilai 

DO di atas 6,5 adalah tergolong air tidak tercemar. 

4.1.3. Biochemical Oxygen Demand (BOD5) 

 Nilai BOD5 yang diukur pada masing-masing lokasi pengamatan berkisar 

antara 0,67 – 1,42 mg/l (Tabel 6). Nilai terendah pada Lumban Binanga dan nilai 

tertinggi pada pelabuhan. Hal ini disebabkan karena pada Pelabuhan terdapat 

berbagai kegiatan masyarakat, sehingga nilai BOD5 lebih tinggi. Nilai BOD5 yang 

diperoleh pada lokasi pengamatan pada prinsipnya menunjukkan indikasi tentang 

rendahnya kadar bahan organik di dalam air, karena nilai BOD5 merupakan nilai yang 

menunjukkan kebutuhan oksigen oleh bakteri aerob untuk mengoksidasi bahan 

organik di dalam air. Sehingga secara tidak langsung BOD5 juga menunjukkan 

keberadaan bahan organik dalam air. Dari uji statistik pada Tabel 7 menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata BOD5 pada masing-masing pengamatan tidak berbeda nyata 

(FHitung < FTabel). 

 Berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2001, batas nilai minimum BOD adalah 2 

untuk kriteria air kelas 1. Hal ini menunjukkan bahwa air Danau Toba pada tiap 
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stasiun pengamatan masih tergolong kelas 1. Sedangkan menurut Lee at al  (1978), 

nilai BOD lebih kecil atau sama dengan 2,9 adalah tergolong air tidak tercemar. 

4.1.4. Nitrat (NO3) 

 Mikroorganisme akan mengoksidasi amonium/amoniak menjadi nitrit dan 

akhirnya menjadi nitrat. Penguraian ini dikenal sebagai proses nitrifikasi. Proses 

oksidasi amonium menjadi nitrit dilakukan oleh jenis-jenis bakteri seperti 

Nitrosomonas. Nilai NO3 yang diukur pada masing-masing lokasi pengamatan 

berkisar antara 0,25 – 0,47 mg/l (Tabel 6). Nilai terendah pada Tiara Bunga dan nilai 

tertinggi pada Lumban Bulbul. Hal ini disebabkan pada Tiara Bunga tidak dijumpai 

kegiatan masyarakat, sedangkan pada Lumban Bulbul banyak dijumpai peternakan 

dan pertanian, juga lokasi ini merupakan lokasi pemukiman penduduk sehingga 

banyaknya aktivitas masyarakat yang menghasilkan limbah domestik mengakibatkan 

peningkatan kadar nitrat di badan perairan. Sebagai contoh adalah sumber makanan 

manusia dan hewan umumnya berupa karbohidrat lemak dan protein. Penguraian 

karbohidrat tidak menjadi masalah yang serius bagi ekosistem perairan, karena 

berbagai jenis bakteri dan jamur dapat mengkonsumsinya. Yang dapat menimbulkan 

masalah adalah penguraian lemak dan protein yang berupa amonium atau amoniak. 

Konsentrasinya di dalam perairan akan semakin bertambah bila semakin dekat dari 

titik pembuangan. 
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Berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2001, NO3 sebagai N untuk kriteria air 

kelas 1 adalah 10. Hal ini menunjukkan bahwa air Danau Toba pada setiap lokasi 

pengamatan adalah tergolong kelas 1. 

Dari uji statistik pada Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai rata-rata NO3 pada 

masing-masing NO3 pengamatan adalah signifikan (FHitung > FTabel). Uji statistik lebih 

lanjut seperti terlihat pada Tabel 8 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan 

dari nilai rata-rata NO3 pada lokasi Tiara Bunga dengan lokasi pengamatan lainnya. 

Selanjutnya terlihat bahwa nilai rata-rata NO3 pada lokasi pelabuhan adalah 

signifikan dengan nilai rata-rata NO3 pada lokasi Lumban Bulbul. 

Tabel 8. Uji Statistik Multiple Comparisons untuk Menunjukkan Perbedaan 
Nilai Rata-rata Parameter NO3 antar Lokasi Pengamatan 

 
Kelompok Pengukuran Mean Difference 

(I-J) I J 

Pelabuhan 
Lumban Bulbul -0,0993* 

Lumban Binanga -0,0680 
Tiara Bunga 0,1176* 

Lumban Bulbul 
Pelabuhan 0,0993* 
Lumban Binanga 0,0312 
Tiara Bunga 0.2169* 

Lumban Binanga 
Pelabuhan 0,0680 
Lumban Bulbul -0,0312 
Tiara Bunga 0,1856* 

Tiara Bunga 
Pelabuhan -0,1176* 

Lumban Bulbul -0,2169* 

Lumban Binanga -0,1856* 

Tanda ( * ) menunjukkan perbedaan yang nyata pada selang kepercayaan 0,05. 

4.1.5. Fosfat (PO4) 

Nilai PO4 yang diukur pada masing-masing lokasi pengamatan berkisar antara 

0,01 - 0,02 mg/l (Tabel 6). Nilai terendah pada Lumban Bulbul, Lumban Binanga dan 
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Tiara Bunga, sedangkan nilai tertinggi pada pelabuhan. Hal ini disebabkan pada 

Pelabuhan banyak terdapat aktivitas atau kegiatan masyarakat. Salah satu contoh 

kegiatan masyarakat adalah mencuci pakaian dengan menggunakan deterjen yang 

limbahnya langsung di buang ke badan air. Bahan pembentuk deterjen yang umum 

digunakan adalah polifosfat, misalnya natrium tripolifosfat, Na5P3O10. Namun 

demikian fosfat tidak beracun terhadap hewan air dan tidak mengganggu kesehatan 

manusia (Fardiaz, 1992). Fosfat terutama berasal dari sedimen yang selanjutnya akan 

terinfiltrasi ke dalam air tanah dan akhirnya masuk ke dalam sistem perairan terbuka 

(sungai dan danau). Selain itu dapat berasal dari atmosfer dan bersama dengan curah 

hujan masuk ke dalam sistem perairan. 

Dari uji statistik pada Tabel 7 menunjukkan bahwa beda nilai rata-rata PO4 

pada masing-masing pengamatan adalah berbeda nyata (FHitung > FTabel). Uji statistik 

lebih lanjut seperti terlihat pada Tabel 9 menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 

dari nilai rata-rata PO4 pada lokasi pelabuhan dengan lokasi pengamatan lainnya. 

Menurut Perkins (1974), kandungan fosfat yang terdapat di perairan 

umumnya tidak lebih dari 0,1 mg/l, kecuali pada perairan yang menerima limbah dari 

rumah tangga dan industri tertentu, serta dari daerah pertanian yang mendapat 

pemupukan fosfat. 

Berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2001, batas nilai minimum fosfat adalah 

0,2 untuk kriteria air kelas 1. Hal ini menunjukkan bahwa air Danau Toba pada tiap 

stasiun pengamatan masih tergolong kelas 1.  
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Tabel 9. Uji Statistik Multiple Comparisons untuk Menunjukkan Perbedaan 
Nilai Rata-rata Parameter PO4 antar Lokasi Pengamatan 

 
Kelompok Pengukuran Mean Difference 

(I-J) I J 

Pelabuhan 
Lumban Bulbul 0,0114* 

Lumban Binanga 0,0093* 

Tiara Bunga 0,0111* 

Lumban Bulbul 
Pelabuhan -0,0114* 
Lumban Binanga -0,0020 
Tiara Bunga 0.0003 

Lumban Binanga 
Pelabuhan -0,0093* 

Lumban Bulbul 0,0020 
Tiara Bunga 0,0017 

Tiara Bunga 
Pelabuhan -0,0111* 

Lumban Bulbul 0,0003 

Lumban Binanga -0,0017 

Tanda ( * ) menunjukkan perbedaan yang nyata pada selang kepercayaan 0,05. 

 
4.1.6. Kejenuhan Oksigen 

Nilai kejenuhan oksigen yang diukur pada masing-masing lokasi pengamatan 

berkisar antara 84,15 – 91,48 % (Tabel 6). Nilai terendah pada Lumban Binanga dan 

nilai tertinggi pada Tiara Bunga. Hal ini disebabkan pada Tiara Bunga suhu air lebih 

rendah, sedangkan pada Lumban Binanga suhu air lebih tinggi. Rendahnya kejenuhan 

oksigen pada Lumban Binanga berkaitan erat dengan berbagai aktivitas masyarakat 

pada lokasi tersebut yang dapat menurunkan nilai kejenuhan oksigen seperti 
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terjadinya pembuangan limbah organik berupa sampah. Adanya limbah orgnik 

tersebut menyebabkan meningkatnya kebutuhan oksigen oleh bakteri untuk 

menguraikan limbah tersebut. 

Penghitungan kejenuhan oksigen dilakukan dengan cara membandingkan 

hasil pengukuran DO dengan nilai DO sebenarnya yang dapat larut dalam air 

(Lampiran 2) pada temperatur lapangan yang diukur, dengan menggunakan rumus: 

    O2 [u]   
  KEJENUHAN (%) =  ------------ x 100 
         O2 [t] 
 
 O2 [u] = Nilai konsentrasi oksigen yang diukur di lapangan (mg/l) 
 O2 [t] = Nilai konsentrasi oksigen sebenarnya (Lampiran 2) 
    sesuai dengan harga temperatur pengukuran  
 

Berdasarkan klasifikasi tingkat trofik, kejenuhan oksigen pada setiap lokasi 

pengamatan adalah tergolong oligotrofik, yaitu kejenuhan oksigen > 70. Dari uji 

statistik pada Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai rata-rata kejenuhan oksigen pada 

masing-masing kejenuhan oksigen pengamatan adalah signifikan (FHitung > FTabel). Uji 

statistik lebih lanjut seperti terlihat pada Tabel 10 menunjukkan adanya perbedaan 

yang signifikan dari nilai rata-rata kejenuhan oksigen pada lokasi Tiara Bunga dengan 

lokasi pengamatan lainnya. 

Tabel 10.  Uji Statistik Multiple Comparisons untuk Menunjukkan Perbedaan Nilai 
Rata-rata Parameter Kejenuhan Oksigen Antar Lokasi Pengamatan 

Kelompok Pengukuran Mean Difference 
(I-J) I J 

Pelabuhan 
Lumban Bulbul 2,195 

Lumban Binanga 2,6275 

Tiara Bunga -4,7* 

Lumban Bulbul Pelabuhan -2,195 
Lumban Binanga 0,4325 
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Tiara Bunga -6,895* 

Lumban Binanga 
Pelabuhan -2,6275 

Lumban Bulbul -0,4325 
Tiara Bunga -7,3275* 

Tiara Bunga 
Pelabuhan 4,700* 

Lumban Bulbul 6,895* 

Lumban Binanga 7,3275* 

Tanda ( * ) menunjukkan perbedaan yang nyata pada selang kepercayaan 0,05. 

4.1.7. pH 

Nilai pH yang diukur pada masing-masing lokasi pengamatan berkisar antara 

7,12 – 7,4 (Tabel 6). Nilai terendah pada Tiara Bunga dan nilai tertinggi pada 

pelabuhan. Secara umum nilai pH pada lokasi pengamatan adalah netral, sebab nilai 

pH netral antara 7 sampai 8,5. Nilai pH dipengaruhi oleh beberapa parameter, antara 

lain aktivitas biologi, suhu, kandungan oksigen, dan ion-ion. Dari aktivitas biologi 

dihasilkan gas CO2 yang merupakan hasil respirasi. Gas ini akan membentuk ion 

buffer atau penyangga untuk menjaga kisaran pH di perairan agar tetap stabil. 

Berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2001, untuk parameter pH mempunyai rentang 

nilai 6 – 9, adalah kriteria air kelas 1. Hal ini menunjukkan bahwa nilai parameter pH 

pada setiap lokasi pengamatan adalah tergolong kriteria air kelas 1. 

Dari uji statistik pada Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai rata-rata pH pada 

masing-masing pH pengamatan adalah signifikan (FHitung > FTabel). Uji statistik lebih 

lanjut seperti terlihat pada Tabel 11 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan 

dari nilai rata-rata pH pada lokasi pelabuhan dan Tiara Bunga dengan lokasi 

pengamatan lainnya. 
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Tabel 11. Uji Statistik Multiple Comparisons untuk Menunjukkan Perbedaan 
Nilai Rata-rata Parameter pH Antar Lokasi Pengamatan 

 
Kelompok Pengukuran Mean Difference 

(I-J) I J 

Pelabuhan 
Lumban Bulbul -0,125* 

Lumban Binanga -0,150* 

Tiara Bunga -0,275* 

Lumban Bulbul 
Pelabuhan 0,125* 
Lumban Binanga -0,025 
Tiara Bunga -0,150* 

Lumban Binanga 
Pelabuhan 0,150* 

Lumban Bulbul 0,025 
Tiara Bunga -0,125* 

Tiara Bunga 
Pelabuhan 0,275* 

Lumban Bulbul 0,150* 

Lumban Binanga 0,125* 

Tanda ( * ) menunjukkan perbedaan yang nyata pada selang kepercayaan 0,05. 
 
 
4.1.8. Chemical Oxygen Demand (COD) 

Nilai COD yang diukur pada masing-masing lokasi pengamatan berkisar 

antara 3,18 – 11,15 mg/l (Tabel 6). Nilai terendah pada pelabuhan dan nilai tertinggi 

pada Lumban Binanga. Hal ini dapat terjadi karena pada pelabuhan terdapat banyak 

tumbuhan air eceng gondok, yang dapat menyerap bahan organik dalam air. Nilai 

COD menyatakan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk proses oksidasi terhadap 
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total senyawa organik baik yang mudah diuraikan secara biologis maupun yang sukar 

atau tidak bisa diuraikan secara biologis. Sedangkan pada Lumban Binanga 

mempunyai nilai COD yang tinggi disebabkan lokasi ini mempunyai limbah yang 

sukar diuraikan secara biologis. 

 

Berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2001, untuk kriteria mutu air kelas 1, nilai 

parameter COD adalah 10 mg/l. Hal ini menunjukkan bahwa pada lokasi Pelabuhan, 

Lumban Bulbul dan Tiara Bunga adalah tergolong kriteria air kelas 1 sedangkan 

Lumban Binanga tergolong kriteria air kelas 2. 

4.1.9. Fecal Coliform 

Nilai Fecal coliform yang diukur pada masing-masing lokasi pengamatan 

berkisar antara 3 – 1100 MPN (Tabel 6). Nilai terendah pada Tiara Bunga dan nilai 

tertinggi pada pelabuhan. Hal disebabkan pada Tiara Bunga tidak ada kegiatan 

masyarakat, sedangkan pada pelabuhan banyak buangan dari kapal berupa tinja yang 

dibuang langsung ke badan air. 

Colifekal adalah bakteri coli yang berasal dari kotoran manusia dan hewan 

mamalia. Bakteri ini bisa masuk ke perairan bila ada buangan feses yang masuk ke 

dalam badan air. Kalau terdeteksi ada bakteri colifekal di dalam air maka air itu 

kemungkinan tercemar sehingga tidak bisa dijadikan sebagai sumber air minum 

(Sastrawijaya, 2000) dengan demikian perairan Danau Toba Balige terindikasi 

tercemar.  
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Berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2001, untuk kriteria mutu air kelas 1 jumlah 

Fecal coliform adalah 100 MPN/ 100. Hal ini menunjukkan bahwa air pada lokasi 

pengamatan Lumban Bulbul, Lumban Binanga dan Tiara Bunga masih tergolong 

kelas 1, sedangkan pada lokasi Pelabuhan tergolong kelas 2. 

 

 

4.1.10. Substrat 

Nilai substrat yang diukur pada masing-masing lokasi pengamatan berkisar 

antara 1,03 – 8,68 % (Tabel 2). Nilai terendah pada Tiara Bunga dan nilai tertinggi 

pada pelabuhan. Hal ini disebabkan pada Tiara Bunga tidak terdapat kegiatan 

masyarakat sedangkan pada pelabuhan banyak kegiatan masyarakat yang 

menyebabkan adanya senyawa-senyawa organik dan anorganik yang larut bersama 

air buangan. 

  Substrat organik pada dasar danau diambil dengan Eijkman. Substrat dasar 

yang halus seperti lumpur, pasir dan tanah liat menjadi tempat makanan dan 

perlindungan bagi hewan dasar (Lalli & Parsons, 1993). Substrat dasar yang berupa 

batu-batu pipih dan kerikil merupakan lingkungan hidup yang baik bagi benthos 

sehingga dapat mempunyai keanekaragaman yang besar (Odum, 1971). Untuk 

pengukuran substrat organik dilakukan secara laboratorium. 

4.1.11. Penetrasi Cahaya 
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Dari hasil pengukuran terhadap penetrasi cahaya diperoleh bahwa intensitas 

cahaya pada masing-masing stasiun dapat menembus kedalaman rata-rata 10 m. Pada 

masing-masing stasiun terlihat tidak ada perbedaan kemampuan penetrasi cahaya ke 

dalam air. Hal ini menunjukkan bahwa kejernihan badan air antara keempat stasiun 

ini masih relatif sama. Besar nilai penetrasi cahaya ini dapat diidentikkan dengan 

kedalaman air yang memungkinkan masih berlangsungnya proses fotosintesis. Nilai 

penetrasi cahaya sangat dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari, kekeruhan air 

serta kepadatan plankton suatu perairan. Menurut Nybakken (1992: 62), menyatakan 

bahwa adanya zat-zat tersuspensi dalam perairan akan menimbulkan kekeruhan pada 

perairan tersebut dan kekeruhan ini akan mempengaruhi ekologi dalam hal penurunan 

penetrasi cahaya yang sangat mencolok. Menurut Odum (1998: 370), bahwa penetrasi 

cahaya sering kali dihalangi oleh zat-zat terlarut di dalam air sehingga membatasi 

zona fotosintesis.  

Faktor cahaya matahari yang masuk ke badan air akan mempengaruhi sifat 

optis dari air. Sebagian cahaya matahari tersebut akan diabsorsi dan sebagian akan 

dipantulkan keluar dari permukaan. Dengan bertambahnya kedalaman lapisan air, 

maka intensitas cahaya akan mengalami perubahan yang signifikan baik secara 

kuantitatif dan kualitatif (Barus, 2004). Kecerahan merupakan ukuran transparansi 

perairan yang ditentukan secara visual dengan menggunakan secchi disk (Effendi, 

2003). Kecerahan perairan sangat dipengaruhi oleh keberadaan padatan tersuspensi, 

zat-zat terlarut, partikel partikel dan warna air. Pengaruh kandungan lumpur yang 
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dibawa oleh aliran sungai dapat mengakibatkan tingkat kecerahan air danau menjadi 

rendah, sehingga dapat menurunkan nilai produktivitas perairan (Nybakken, 1992).  

4.1.12. Intensitas Cahaya 

 Dari hasil pengukuran didapatkan bahwa intensitas cahaya tertinggi sebesar 

915 Cd pada Lumban Binanga sedangkan intensitas cahaya terendah sebesar 505 Cd 

pada Tiara Bunga. Hal ini di sebabkan pada Tiara Bunga terdapat bukit yang 

menjulang tinggi, sehingga cahaya matahari tidak sempurna masuk ke lokasi 

pengamatan. Sedangkan pada Lumban Binanga lokasi pariwisata khususnya untuk 

renang, merupakan lokasi terbuka, sehingga cahaya mata hari secara sempurna 

menyinari lokasi tersebut. Pengukuran intensitas cahaya dilakukan pada siang hari. 

 

4.2. Keanekaragaman Vegetasi Akuatik Hasil Penelitian 

Keanekaragaman tingkat jenis dari vegetasi akuatik yang diperoleh di 

Perairan Danau Toba selama penelitian yang dilaksanakan pada 4 (empat) stasiun 

pengamatan yang berbeda disajikan pada Tabel 12. 

Tabel 12.  Keanekaragaman Jenis Vegetasi Akuatik pada Empat Stasiun   
Pengamatan di Perairan Danau Toba 

 
No Divisio Kelas Ordo Famili Genus Spesies Nama Lokal 

1 Spermatophyta Monocotyledoneae Bromeliales Pontederiaceae Eichhornia Eichhornia crassipes Eceng Gondok 
2 Spermatophyta Monocotyledoneae Hydrocharitales Hydrocharitaceae Hydrilla Hydrilla verticillata  Hidrilla 
3 Spermatophyta Dicotyledoneae Solanales Convolvulaceae Ipomoea Ipomoea aquatica Kangkung Air 
4 Spermatophyta Liliopsida Poales Poaceae Leersia Leersia hexandra Banta  
5 Magnoliophyta Magnoliopsida Saxifragales Haloragidaceae Myriophyllum Myriophyllum dicoccum Parrot Feather 
6 Magnoliophyta Liliopsida Najadales  Potamogetonaceae Potamogeton Potamogeton crispus Rumput Naga  
7 Magnoliophyta Liliopsida Najadales  Najadaceae  Najas  Najas minor Limut 

http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Flowering-plant�
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Magnoliopsida�
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Saxifragales�
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Flowering-plant�
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Flowering-plant�
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Siallangon 
8 Pteridophyta  Filicopsida  Hydropteridales  Salviniaceae  Salvinia  Salvinia molesta Kiambang  
9 Sphenophyta Equisetopsida Equisetales  

 
Equisetaceae Equisetum Equisetum hyemale Paku Ekor 

Kuda 

 

Dari data yang tersaji pada Tabel 12 dapat dikemukakan bahwa didapat 9 

(sembilan) spesies vegetasi akuatik dari 6 kelas, 9 ordo dan 9 famili di Danau Toba 

sewaktu masa penelitian. Adapun deskripsi dari kesembilan vegetasi akuatik tersebut 

adalah sebagai berikut: 

 

 

4.2.1. Eceng gondok (Eichhornia crassipes)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.1. Eichhornia crassipes 
 

 Eichhornia crassipes Solms hidup terapung (floating) pada perairan dalam 

dan dapat mengembangkan perakarannya di dalam lumpur pada perairan dangkal. 

http://id.wiki.detik.com/mediawiki/index.php?title=Sphenophyta&action=edit�
http://id.wiki.detik.com/mediawiki/index.php?title=Equisetopsida&action=edit�
http://id.wiki.detik.com/mediawiki/index.php?title=Equisetales&action=edit�
http://id.wiki.detik.com/mediawiki/index.php?title=Equisetaceae&action=edit�
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Tumbuhan ini mencapai tinggi 40-80 cm dan bahkan dapat mencapai 120 cm. 

Tanaman ini merupakan herba yang tidak mempunyai batang, daunnya tunggal dan 

berbentuk oval, roset akar, ujung dan pangkal daun meruncing, pangkal tangkai daun 

menggelembung dan mengandung udara, tepi daun rata, panjang 7 – 25 cm, 

permukaan daun licin dan berwarna hijau. E.crassipes berakar serabut berwarna 

coklat kehitaman. Bunganya termasuk bunga majemuk berbentuk bulir terletak  

di ketiak daun, tangkai bersegi, hijau dan lunak. Kelopak berbentuk tabung, benang 

sari 6,3 di antaranya berukuran lebih panjang, mahkota lepas dengan panjang 2 – 3 

cm berwarna ungu. Biji berbentuk bulat dan berwarna hitam, buahnya kotak beruang 

tiga dan berwarna hijau. 

E.crassipes berkembang biak sangat cepat baik secara vegetatif maupun 

secara generatif. Populasi tanaman mampu berlipat ganda hanya dalam waktu 7 – 10  

hari. Pada areal seluas 1 ha, E. crassipes diperkirakan dapat tumbuh dengan total 

bobot segar 500 kg/hari, sehingga dalam waktu 6 bulan pertumbuhan bobotnya dapat 

mencapai 125 ton/ha. Tanaman ini hanya cocok hidup di air kotor dibandingkan air 

bersih. Manfaat dari E. crassipes antara lain dapat menyerap logam-logam berat pada 

perairan tercemar, sebagai sumber lignoselulosa yang dapat dikonversi menjadi 

produk yang lebih berguna seperti pakan ternak seratnya bisa dipakai bahan untuk 

kerajinan tangan, tangkai daun berkhasiat sebagai obat bengkak-bengkak. 

Nama umumnya adalah eceng gondok, nama daerahnya Kelipuk 

(Palembang), Ringgak (Lampung), Ilung-ilung (Dayak), Mampao (Kutai), Bengok 

(Banten), Kembang Bopong dan Weweyan (Jawa), Tumpe (Manado). 
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(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/Eichhornia_crassipes-

water_hyacinth.jpg/800px-Eichhornia_crassipes-water_hyacinth.jpg) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

4.2.2. Hydrilla (Hydrilla verticillata) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.2. Hydrilla verticillata 
 

 Memiliki daun berukuran kecil berbentuk lanset yang tersusun mengelilingi 

batang. Batangnya bercabang dan tumbuh mendatar sebagai stolon yang pada tempat 

tertentu membentuk akar serabut. Merupakan tumbuhan yang seluruh bagian 

tubuhnya tenggelam di bawah permukaan air. Dengan adanya stolon 

perkembangbiakan Hydrilla terjadi dengan pesat. 
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(http://community.statesmanjournal.com/wiki/images/6/69/Hydrilla.jpg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.3. Kangkung (Ipomoea aquatica) 

 
 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.3. Ipomoea aquatica 
 

Nama umumnya :  Kangkung 
Nama daerah  :  Kangkung (Sumatera), Pangpung (Nusa Tenggara), Kangko 

(Sulawesi), Utangko (Maluku) 
 

Ipomoea aquatica termasuk dalam famili Convolvulaceae atau keluarga 

kangkung-kangkungan. Merupakan tanaman yang tumbuh dengan cepat ±4-6 minggu 

sejak dari benih. Tanaman ternak semusim dengan panjang 30 – 50 cm merambat 

http://community.statesmanjournal.com/wiki/images/6/69/Hydrilla.jpg�
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pada lumpur dan tempat-tempat basah seperti tepi sungai, rawa, danau atau terapung 

di permukaan air. I. aquatica memiliki bunga berwarna putih kemerah-merahan. 

Batangnya berwarna hijau, berongga dan berbuku-buku dengan akar serabut. Untuk 

reproduksi, I. aquatica melakukan perbanyakan dengan stek pucuk batang, karena 

bijinya sedikit. Daunnya berbentuk segitiga dengan ujung runcing dan pangkal daun 

yang berlekuk. 

Manfaat dari I. aquatica antara lain sebagai bahan makanan dan sebagai 

bahan obat. Efek farmakologis tanaman ini adalah sebagai anti racun, anti radang, 

peluruh kencing (diuretik), menghentikan pendarahan, obat tidur (sedatif) karena 

bersifat menyejukkan dan menenangkan, obat sembelit dan obat wasir. 

(http://www.cherryfarms.co.uk/ong%20choi.jpg). 

4.2.4. Banta (Leersia hexandra) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Leersia hexandra 
 

Leersia adalah tumbuhan yang umurnya panjang atau tumbuhan tahunan yang 

tumbuh di tanah atau air dan mempunyai akar yang kuat. Panjang tumbuhan dapat 
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mencapai 20 – 150 cm dan tumbuh berdiri tegak. Bentuk daun memanjang dan 

mempunyai ujung yang runcing. Tumbuhan ini juga dapat digunakan sebagai 

makanan lembu. 

(http://www.dld.go.th/nutrition/exhibision/native_grass/images/Leersia/hexandra.JPG) 
 

 

 

 

 

4.2.5. Parrot Feather (Myriophyllum dicoccum) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 4.5. Myriophyllum dicoccum 
 

Myriophyllum (air milfoil) adalah genus dari sekitar 45 jenis tanaman air di air 

tawar, dengan distribusi kosmopolitan. Namanya berasal dari Yunani, "myri" berarti 

"terlalu banyak untuk menghitung", dan "phyll", yang berarti "daun". Tanaman ini 

http://www.dld.go.th/nutrition/exhibision/native_grass/images/Leersia/hexandra.JPG�
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terendam air dan daunnya halus. Daun di atas air lebih kecil dibandingkan dengan 

daun tenggelam pada tanaman yang sama. Cara berkembangbiaknya secara vegetatif 

dan juga melalui biji benih. Kehadiran tumbuhan tenggelam ini akan menghalangi 

kegiatan memancing di sekitar danau. 

(http://keys.lucidcentral.org/keys/aquariumplants2/Aquarium_&_Pond_Plants_of_the

_World/key/Aquarium_&_Pond_Plants/Media/Images/myriophyllum-dicoccum.jpg) 

 
 
 
 
4.2.6. Rumput Naga (Potamogeton crispus) 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.6. Potamogeton crispus 
 

Potamogeton crispus mempunyai batang yang  kaku, dan daun tersusun secara 

bergantian, berombak dan ujungnya lancip. Tumbuhan ini berakar pada dasar danau 

tetapi jika tumbuhan sudah panjang maka daun akan muncul ke permukaan air.  

(http://keys.lucidcentral.org/keys/aquariumplants2/Aquarium_&_Pond_Plants_of_the

_World/key/Aquarium_&_Pond_Plants/Media/Images/potamogeton_diversifolius_s

http://keys.lucidcentral.org/keys/aquariumplants2/Aquarium_&_Pond_Plants_of_the_World/key/Aquarium_&_Pond_Plants/Media/Images/myriophyllum-dicoccum.jpg�
http://keys.lucidcentral.org/keys/aquariumplants2/Aquarium_&_Pond_Plants_of_the_World/key/Aquarium_&_Pond_Plants/Media/Images/myriophyllum-dicoccum.jpg�
http://keys.lucidcentral.org/keys/aquariumplants2/Aquarium_&_Pond_Plants_of_the_World/key/Aquarium_&_Pond_Plants/Media/Images/potamogeton_diversifolius_sml.jpg�
http://keys.lucidcentral.org/keys/aquariumplants2/Aquarium_&_Pond_Plants_of_the_World/key/Aquarium_&_Pond_Plants/Media/Images/potamogeton_diversifolius_sml.jpg�
http://keys.lucidcentral.org/keys/aquariumplants2/Aquarium_&_Pond_Plants_of_the_World/key/Aquarium_&_Pond_Plants/Media/Images/potamogeton_diversifolius_sml.jpg�
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4.2.7. Limut Siallangon (Najas Minor) 

). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7. Najas minor 
Najas merupakan tumbuhan yang seluruh bagian tubuhnya tenggelam  

di bawah permukaan air, mempunyai banyak cabang dan mempunyai daun yang 

berwarna hijau. Najas mempunyai batang yang rapuh dan mudah terpotong. Hal ini 

membuat tumbuhan ini mudah merambat. Najas tidak mempunyai akar yang kuat, 

namun tumbuhan ini dapat hidup dengan akar yang terapung. Secara umum 

tumbuhan ini sangat cepat dalam pertumbuhannya. Najas mudah untuk tumbuh  

di tempat yang rendah tingkat cahayanya. Tanaman ini juga dapat di makan oleh 

manusia sehingga masyarakat setempat sering mencarinya ke dalam danau.  

(http://www.mainevlmp.org/mciap/herbarium/images/NajasMinorSpec4.jpg). 

4.2.8. Kiambang (Salvinia molesta) 

 

 

 

http://www.mainevlmp.org/mciap/herbarium/images/NajasMinorSpec4.jpg�
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Gambar 4.8. Salvinia molesta 
 

 

Salvinia molesta adalah tanaman yang hidup mengapung pada permukaan air, 

hidup segar di kawasan berair seperti kolam, danau atau rawa-rawa. Memiliki akar 

yang banyak dan berserabut. Daun berbentuk oval, tulang daun banyak tersusun 

sejajar dari pangkal daun sampai ke tepi daun dan tanaman ini tidak memiliki batang. 

Manfaat dari Salvinia molesta adalah kemampuannya untuk menetralisir limbah 

melalui proses bioremediasi.  

Salvinia molesta dikenal juga sebagai ganggang kariba, Salvinia molesta 

merupakan tanaman paku air dari Brasil. Tanaman ini mengapung di atas air dan 

berkembang biak dua kali lipat dalam beberapa hari saja. Dan akhirnya semua 

permukaan danau akan tertutupi oleh tanaman ini yang mempunyai ketinggian 

sampai 24 inci. Hal yang sangat mengganggu adalah tanaman ini menghalangi sinar 

matahari masuk ke dalam air, yang pada akhirnya membuat binatang dan tanaman 

lain menjadi mati. Hal yang lebih buruk lagi, Kita tidak dapat membunuh tanaman 

ini. Jika Kita menghancurkannya menjadi bagian-bagian kecil, masing-masing bagian 

akan tumbuh sebuah tanaman baru. 

(http://tymask.files.wordpress.com/2009/05/salvinia_molesta.jpg?w=300&h=225). 
 
4.2.9. Paku Ekor Kuda (Equisetum hyemale) 

http://tymask.files.wordpress.com/2009/05/salvinia_molesta.jpg?w=300&h=225�
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Gambar 4.9. Equisetum hyemale 

 
Nama paku ekor kuda termasuk ke dalam genus Equisetum (dari equus yang 

berarti "kuda" dan setum yang berarti "rambut tebal" dalam bahasa Latin). Anggota-

anggotanya dapat dijumpai di seluruh dunia termasuk Indonesia (Melayu: "rumput 

betung", Sunda: "tataropongan", Jawa: "petongan").  

Tumbuhan ini hidup di pinggir danau dengan akar yang tumbuh pada tanah. 

Batang tumbuhan ini berwarna hijau, beruas-ruas, berlubang di tengahnya, berperan 

sebagai organ fotosintetik menggantikan daun. Batangnya dapat bercabang. Cabang 

duduk mengitari batang utama. Batang ini banyak mengandung silika. Daun pada 

semua anggota tumbuhan ini tidak berkembang baik, hanya menyerupai sisik yang 

duduk berkarang menutupi ruas. Spora tersimpan pada struktur berbentuk gada yang 

disebut strobilus (jamak strobili) yang terletak pada ujung batang (apical). Pada 

banyak spesies (misalnya E. arvense), batang penyangga strobilus tidak bercabang 

dan tidak berfotosintesis (tidak berwarna hijau) serta hanya muncul segera setelah 

http://id.wiki.detik.com/wiki/Bahasa_Latin�
http://id.wiki.detik.com/wiki/Bahasa_Melayu�
http://id.wiki.detik.com/wiki/Bahasa_Sunda�
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http://id.wiki.detik.com/wiki/Batang�
http://id.wiki.detik.com/wiki/Fotosintesis�
http://id.wiki.detik.com/mediawiki/index.php?title=Silika&action=edit�
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musim salju berakhir. Jenis-jenis lain tidak memiliki perbedaan ini (batang steril 

mirip dengan batang pendukung strobilus), misalnya E. palustre dan E. debile. 

(http://www.missouriplants.com/Ferns/Equisetum_hyemale_stems.jpg) 
 
 

4.3. Nilai Kerapatan Populasi Tumbuhan (KP), Kerapatan Relatif (KR), 
Frekuensi Relatif (FR) dan Nilai Penting (NP) 

 
Nilai kerapatan populasi, kerapatan relatif dan frekwensi kehadiran dan nilai 

penting dari masing-masing populasi tumbuhan yang diperoleh pada 4 (empat) 

stasiun penelitian dicantumkan pada Tabel 13. 

Tabel 13. Nilai Kerapatan Populasi (KP Ind/m2) Kerapatan Relatif (KR%), 
Frekuensi  Relatif (FR%) dan Nilai Penting (NP) 

 
No 

Nama 
Spesies 

Stasiun I Stasiun II Stasiun III Stasiun IV 

KP KR FR NP KP KR FR NP KP KR FR NP KP KR FR NP 

1 Eichhornia 
crassipes 23,2 12,77 25 37,77 90,6 18,73 23,80 42,53 24,3 6,01 22,22 28,23 - - - - 

2 Hydrilla 
verticillata  108,0 59,47 25 84,47 337,5 69,77 23,80 93,57 301,5 75,13 22,22 97,35 20,6 22,56 23,25 45,81 

3 Ipomoea 
aquatica 7,4 4,07 15 19,07 5,8 1,19 11,90 13,09 - - - - - - - - 

4 Leersia 
hexandra - - - - - - - - - - - - 11,7 12,81 6,97 19,78 

5 Myriophyllum 
dicoccum  - - - - 8,3 1,71 16,66 18,37 - - - - 8,3 9,09 16,27 25,36 

6 Potamogeton 
crispus 39,6 21,80 25 46,80 41,5 8,57 23,80 32,37 38,9 9,69 22,22 31,91 33,6 36,80 23,25 60,05 

7 Najas minor - - - - - - - - 24,8 6,17 22,22 28,39 9,1 9,96 23,25 33,21 
8 Salvinia 

molesta 3,4 1,87 10 11,87 - - - - - - - - - - - - 

9 Equisetum 
hyemale - - - - - - - - 11,8 2,94 11,11 14,05 8,0 8,76 6,97 15,73 

 Jumlah total    199,93    199,93    199,93    199,94 
 Jumlah spesies 5 5 5 6 

 

Keterangan: 
Stasiun I : Pelabuhan 
Stasiun II : Pemukiman penduduk dan lokasi kerambah ikan 
Stasiun III : Pariwisata atau pemandian 

http://www.missouriplants.com/Ferns/Equisetum_hyemale_stems.jpg�
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Stasiun IV : Tidak ada aktivitas atau kegiatan masyarakat 
 

Berdasarkan Tabel 13 di atas kiranya dapat dikemukakan terdapat 9 spesies 

vegetasi akuatik di Perairan Danau Toba. Sebanyak 5 (lima) spesies diantaranya 

terdapat pada Stasiun I (Pelabuhan), yaitu Eichhornia crassipes, Hydrilla verticillata, 

Ipomoea aquatica, Potamogeton crispus, Salvinia molesta. Sementara itu pada 

Stasiun II (pemukiman penduduk dan lokasi kerambah ikan) ditemukan 5 (lima) 

spesies yakni Eichhornia crassipes, Hydrilla verticillata, Ipomoea aquatica, 

Myriophyllum dicoccum dan Potamogeton crispus. Pada Stasiun III (pariwisata atau 

pemandian), ditemukan 5 (lima) spesies yakni Eichhornia crassipes, Hydrilla 

verticillata, Potamogeton crispus, Najas minor dan Equisetum hyemale. Pada Stasiun 

IV (Tidak ada aktivitas atau kegiatan masyarakat) ditemukan 6 (enam) spesies yakni 

Hydrilla verticillata, Leersia hexandra, Myriophyllum dicoccum, Potamogeton 

crispus, Najas minor dan Equisetum hyemale.  

Vegetasi akuatik dengan Indeks Nilai Penting tertinggi adalah H. verticillata 

(INP 45,81 – 97,35) sedangkan terendah adalah Salvinia molesta (11,87). Tingginya 

indeks nilai penting H. verticillata di Danau Toba karena jenis ini cocok hidup  

di perairan yang tercemar, selain itu juga memiliki kemampuan untuk menyerap 

logam-logam berat yang ada di perairan. H. verticillata merupakan tumbuhan yang 

hidup tenggelam di dasar perairan. Untuk melakukan proses fotosintesis tumbuhan ini 

sangat bergantung pada kecerahan atau penetrasi cahaya matahari. Secara umum 

kecerahan di Perairan Danau Toba masih layak bagi tumbuhan yang hidup di dasar 
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perairan dengan kedalaman lebih kurang 5 meter. Kandungan bahan organik yang 

banyak dan cahaya matahari yang cukup untuk melakukan proses fotosintesis 

membuat tumbuhan ini mampu berkembangbiak dengan sangat cepat. Hal ini dapat 

dilihat pada pinggiran Perairan Danau Toba khususnya kawasan Balige yang sudah 

ditutupi oleh tumbuhan H. verticillata sampai sejauh lebih kurang 100 meter ke arah 

tengah danau. Tapi karena tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang tenggelam  

di dasar perairan maka tidak tampak pertumbuhannya dari permukaan air.  

 

 

 

Tumbuhan yang justru nampak lebih banyak adalah E.crassipes karena 

tumbuhan ini hidup secara terapung di atas permukaan air. Keberadaan E.crassipes 

lebih mudah dipantau karena nampak secara nyata di atas permukaan air. H. 

verticillata dan E.crassipes memiliki toleransi yang sangat besar terhadap perubahan 

kualitas air. Tumbuhan ini memiliki kemampuan hidup di perairan tercemar dan 

mampu menyerap logam-logam berat yang larut dalam air. Oleh karena penamaan 

vegetasi akuatik suatu perairan didasarkan atas dua indeks nilai penting tertinggi 

maka berdasarkan data di atas kiranya dapat dikemukakan bahwa nama tipe vegetasi 

akuatik di Perairan Danau Toba adalah tipe Hydrocharitacheae- Pontederiaceae. 

 

4.4. Nilai Keanekaragaman (H′) dan Keseragaman (E) dan Uji Perbedaan   
Keanekaragaman (Uji t Hutcheson) 
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 Nilai dari indeks keanekaragaman (H′) vegetasi akuatik yang terdapat  

di empat stasiun di Perairan Danau Toba berikut dengan indeks keseragamannya (E) 

dicantumkan pada Tabel 13, sedangkan nilai t dari uji kesamaan perbedaan 

keanekaragaman dan kerapatan vegetasi akuatik antar keempat stasiun pengamatan 

disajikan pada Tabel 14. 

Tabel 14.  Nilai Keanekaragaman (H’) dan Keseragaman (E) dari Komunitas 
Vegetasi Akuatik pada Setiap Stasiun Pengamatan 

 
Indeks Stasiun I Stasiun II Stasiun III Stasiun IV 

Keanekaragaman (H’) 1,04 0,83 0,81 1,56 
Keseragaman (E) 0,65 0,51 0,50 0,87 

Keterangan: 
Stasiun I : Pelabuhan 
Stasiun II : Pemukiman penduduk dan lokasi kerambah ikan 
Stasiun III : Pariwisata atau pemandian 
Stasiun IV : Tidak ada aktivitas atau kegiatan masyarakat 
 

Indeks keanekaragaman vegetasi akuatik tertinggi terdapat pada Stasiun 4 

(1,56) sedangkan indeks keanekaragaman vegetasi akuatik yang terendah terdapat  

pada Stasiun 3 (0,81). Itu berarti lingkungan pada Stasiun 4 lebih stabil dibandingkan 

dengan lingkungan pada Stasiun 1, 2 dan 3. Hal itu terjadi karena pada lingkungan 

dengan keanekaragaman yang lebih tinggi jaring-jaring makanannya lebih kompleks. 

Sementara itu semakin kompleksnya jaring-jaring makanan pada suatu ekosistim 

menjadi suatu pertanda makin stabilnya kondisi lingkungan ataupun ekosistem 

tersebut. 

Ditinjau dari indeks keseragaman tampak Stasiun 4 memiliki indeks 

keseragaman yang lebih tinggi (0,87) dibandingkan dengan Stasiun 1, 2  dan 3. Hasil 
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ini memberi gambaran bahwa dominansi takson tertentu dari vegetasi akuatik  

di Stasiun 1,2 dan 3 lebih rendah dibandingkan dengan yang ada di Stasiun 4.  

Tabel 15. Nilai th pada Uji Perbedaan Keanekaragaman Vegetasi Akuatik 
Antar Empat Stasiun Pengamatan 

 
Stasiun I II III IV 

I - 9,13 ** 2,57 9,20 ** 2,57 -19,25 (2,57) 
II - - 0,95 (2,57) -31,73 (2,57) 
III - - - -30,00 (2,57) 
IV - - - - 

Keterangan : 
Stasiun I : Pelabuhan 
Stasiun II : Pemukiman penduduk dan lokasi kerambah ikan 
Stasiun III : Pariwisata atau pemandian 
Stasiun IV : Tidak ada aktivitas atau kegiatan masyarakat 
 (2,57) =  Nilai t tabel pada α = 0,01  dan db = ~  pada uji 2 ekor 
 
 Berdasarkan Tabel 15, kiranya dapat dikemukakan bahwa berdasarkan uji t 

Hutcheson, keanekaragaman vegetasi akuatik antar Stasiun 1 dan 2 adalah 9,13 

berarti terdapat perbedaan yang sangat nyata (th = 9,13 > t tabel = 2,57), sedangkan 

keanekaragaman vegetasi akuatik antar Stasiun 1 dan 3  adalah 9,20 berarti terdapat 

perbedaan yang sangat nyata (th = 9,20 > t tabel = 2,57), sementara keanekaragaman 

vegetasi akuatik antar Stasiun 1 dan 4 adalah -19,25 berarti tidak terdapat perbedaan 

yang nyata (th = -19,25 < t tabel = 2,57) dan keanekaragaman vegetasi akuatik antar 

Stasiun 2 dan 3 adalah 0,95 berarti tidak terdapat perbedaan yang sangat nyata (th = 

0,95 < t tabel = 2,57), keanekaragaman vegetasi akuatik antar Stasiun 2 dan 4 adalah -

31,73 berarti tidak terdapat perbedaan yang sangat nyata (th = -31,73 < t tabel = 2,57) 

dan keanekaragaman vegetasi akuatik antar Stasiun 3 dan 4 adalah -30,00 berarti 

tidak terdapat perbedaan yang sangat nyata (th = -30,00 < t tabel = 2,57).  
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4.5. Indeks Similaritas (IS) 

Indeks Similaritas antara Stasiun 1 yang berada di daerah yang banyak 

aktivitas penduduk dengan Stasiun 2 di daerah budidaya ikan dalam keramba jaring 

apung dapat dilihat pada Tabel 16. 

Tabel 16. Indeks Similaritas Antar Stasiun Pengamatan 

Stasiun I II III IV 
I - 0.80 0.50 0.36 
II - - 0.60 0.54 
III - - - 0.72 
IV - - - - 
 

 

Menurut aturan Kendeigh (1980), jika indeks kesamaan dari dua komunitas 

yang dibandingkan lebih besar dari 50%, maka kedua komunitas yang dibandingkan 

itu masih dapat dipandang sebagai satu komunitas, sebaliknya bilamana di bawah 

50%, maka kedua komunitas yang dibandingkan itu dapat dianggap sebagai dua 

komunitas yang berbeda. 

Nilai dari indeks similaritas komunitas vegetasi akuatik antar empat stasiun 

pengamatan pada perairan di Danau Toba, yakni antara Stasiun I dengan Stasiun II 

mencapai 80%, kemudian antara stasiun I dan III mencapai 50% dan antara Stasiun I 

dan IV mencapai 36%. Pada stasiun II dan III nilai dari indeks similaritasnya 

mencapai 60% sedangkan stasiun II dan IV mencapai 54%. Dan stasiun III dan IV 

mencapai 72%.  
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4.6. Nilai Analisis Korelasi Pearson antara Faktor Fisika-Kimia dengan 
Indeks Keanekaragaman Vegetasi Akuatik 

 
            Berdasarkan hasil pengukuran faktor fisik-kimia perairan yang telah 

dilakukan pada setiap stasiun penelitian dan selanjutnya dikorelasikan dengan 

keanekaragaman dan kelimpahan vegetasi akuatik maka didapatkan nilai indeks 

korelasi (r) seperti yang disajikan pada Tabel 17 berikut ini. 

 

 

 

Tabel 17.  Hasil Analisis Korelasi Pearson antara Sifat Fisika Kimia Perairan Danau Toba 
dengan Keanekaragaman Vegetasi Akuatik  

 

 
  Suhu DO BOD5 NO3 PO4 Kej.O2 pH COD Fecal 

coliform Substrat 

                      
H 
  
  

Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed)  
N 

-.488 .178 .407 -.838(**) -.078 .783(**)               .505(*) -.504(*) -.088 -.402 
.055 .510 .117 .000 .774 .000 .046 .047 .746 .122 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*   Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 Dari Tabel 17 dapat dilihat bahwa hasil uji analisis korelasi antara beberapa 

faktor fisik-kimia perairan berbeda tingkat korelasi dan signifikansinya serta dengan 

arah korelasinya. Dari berbagai faktor fisik kimia yang diukur NO3 mempunyai 

pengaruh sangat nyata terhadap keanekaragaman vegetasi akuatik. NO3 mempunyai 

pengaruh negatif di mana semakin tinggi nilai NO3 maka semakin rendah 
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keanekaragaman vegetasi akuatik. Kejenuhan O2 mempunyai pengaruh sangat nyata 

terhadap keanekaragaman vegetasi akuatik. Kejenuhan O2 mempunyai pengaruh 

positif di mana semakin tinggi nilai Kejenuhan O2 semakin tinggi pula 

keanekaragaman vegetasi akuatik. 

pH berpengaruh nyata terhadap keanekaragaman vegetasi akuatik. pH 

mempunyai pengaruh positif di mana semakin tinggi pH keanekaragaman vegetasi 

akuatik semakin tinggi. COD berkolerasi negatif dengan pengaruh yang nyata 

terhadap keanekaragaman vegetasi akuatik. Meningkatnya kandungan COD dalam 

perairan menyebabkan penurunan keanekaragaman vegetasi akuatik. Faktor fisik 

kimia lainnya mempunyai pengaruh yang tidak nyata terhadap keanekaragaman 

vegetasi akuatik pada penelitian ini. Hal itu terjadi mungkin karena nilai dari 

parameter-parameter tersebut selama penelitian ini masih berada pada batas yang 

dapat ditoleransi oleh vegetasi akuatik yang terdapat di Perairan Balige Danau Toba.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Kesimpulan  

 Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kegiatan masyarakat pada berbagai lokasi pengamatan yang menghasilkan 

berbagai jenis limbah yang dibuang langsung ke perairan berpengaruh secara 

nyata terhadap perubahan sifat fisik-kimia dan biologis air Danau Toba 

Kecamatan Balige Kabupaten Tobasa.   

2. Mengacu pada PP RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air 

dan Pengendalian Pencemaran air bahwa perairan Balige tergolong mutu air  

kelas 1. 

3. Hasil penelitian di Perairan Danau Toba ditemukan 9 jenis vegetasi akuatik yaitu: 

Eichhornia crassipes, Hydrilla verticillata, Ipomoea aquatica, Potamogeton 

crispus, Salvinia molesta, Leersia hexandra, Myriophyllum dicoccum, Najas 

minor dan Equisetum hyemale. 

4. Vegetasi yang mendominasi adalah Hydrilla verticillata, dan vegetasi yang 

mempunyai peranan paling rendah di daerah penelitian adalah Salvinia molesta.  

5. Adanya hubungan kualitas air dengan keanekaragaman vegetasi aquatik  

di perairan Danau Toba. 
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5.2. Saran 

Perlunya dilakukan penelitian lanjutan untuk melihat kualitas Perairan Danau 

Toba dari sisi yang berbeda, misalnya dengan menganalisis kandungan zat kimia 

dalam vegetasi aquatik. 
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