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 ABSTRAK  

Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya Kuala Tungkal merupakan 

salah satu sentra usaha perikanan yang ada di Provinsi Jambi yang memiliki 

panjang garis pantai sekitar 45 km² dan luas laut sampai dengan 12 mil. Kelurahan 

Kampung Nelayan mempunyai luas +1,33 km² dengan sebagian besar mata 

pencaharian masyarakatnya adalah nelayan. Dengan demikian dapat dilakukan 

suatu peningkatan jumlah tangkapan dengan memperhatikan faktor fisik kimia 

perairan yang mempengaruhi keberadaan zooplankton sebagai pakan alami ikan 

pada daerah pengoperasian alat bantu penangkapan togok guna melestarikan 

sumberdaya perairan yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui keanekaragaman jenis zooplankton serta mengetahui hubungan 

keanekaragaman zooplankton dengan faktor fisika-kimia perairan. Metode 

pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Purposive random 

sampling. Lokasi pengambilan sampel di daerah pengoperasian alat bantu 

penangkapan togok. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Analisis 

Korelasi Pearson SPSS Ver.16.00. Hasil penelitian ini didapatkan zooplankton 

dengan enam genus dan tujuh spesies yaitu Calanus gracilis, Calanus minor, 

Euphausia nauplius, Neptunus trituberculatus, Sacculina cypris, Codonellopsis 

frigida dan Oikopleura laboradoriensis dengan indeks keanekaragaman 0,56 – 

1,11 dengan rata-rata 0,78 yang berarti indeks keanekaragaman kecil. Indeks 

keseragaman 0,44 - 0,9 dengan rata-rata 0,64 yang berarti keseragaman jenis 

tinggi dan penyebaran individu merata. Indeks dominansi 0,06 - 0,09 dengan rata-

rata 0,07 yang berarti tidak ada spesies yang mendominansi. Berdasarkan 

klasifikasi derajat pencemaran Shannon-Wiener dapat dikatakan bahwa perairan 

sekitar pengoperasian alat bantu penangkapan togok masuk dalam kategori 

tercemar berat dengan nilai indeks diversitas <1,0 (0,73 – 0,82). Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat keanekaragaman jenis zooplankton di 

perairan Kampung Nelayan Tanjung Jabung Barat adalah kecil. Kecilnya tingkat 

keanekaragaman zooplankton ini diakibatkan oleh faktor fisik kimia perairan. 

Dimana faktor fisik kimia yang berkorelasi searah dengan keanekaragaman 

plankton adalah salinitas, oksigen terlarut dan kecerahan. 
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