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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat vital bagi

pemenuhan kebutuhan hidup manusia sehingga kualitas airnya harus tetap terjaga.

Menurut Widianto (2001) sungai yang melintasi pedesaan sangat berperan penting

bagi manusia yang bermukim di tepi sungai sebab sungai memenuhi beberapa

keperluan manusia mulai dari kebutuhan air bersih untuk memasak, minum,

mandi dan mencuci. Namun pada kenyataannya sebagian besar air bekas kegiatan

manusia dibuang ke sistem perairan tanpa melalui proses pengolahan limbah sama

sekali terlebih dahulu, hal ini menyebabkan penurunan kualitas air sungai. Oleh

karena itu pengelolaan sungai tidak bisa dipisahkan dari pengelolaan kegiatan

manusia di daratan.

Perkembangan penduduk dan kegiatan manusia merupakan salah satu

faktor yang memicu pencemaran sungai. Salah satunya adalah sungai brantas.

Sungai Brantas merupakan sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa setelah sungai

Bengawan Solo yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Sungai Brantas mempunyai

DAS seluas ± 12.000 km2 atau ¼ dari luas Provinsi Jawa Timur dengan panjang

320 km (Balai Pengelolaan Daerah Sungai Brantas, 2002). Sungai ini melewati

beberapa kota di Jawa Timur seperti Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri,

Jombang, Mojokerto, dan bermuara di Kota Surabaya. Jumlah penduduk di

wilayah DAS Brantas ± 14 juta jiwa (40%), dimana sebagian besar bergantung
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pada sumber daya air yang merupakan sumber utama bagi kebutuhan air baku

untuk konsumsi domestik, irigasi, industri, dan lain – lain.

Permasalahan pencemaran air di DAS Brantas saat ini menunjukkan

adanya kecenderungan semakin meningkat dan kompleks, hal ini dapat dilihat dari

banyaknya kasus pencemaran yang terjadi. Sumber pencemaran umumnya berasal

dari limbah domestik, industri, pertanian. Selain itu, berbagai macam kerusakan

telah diamati dan memberikan indikasi degadrasi kualitas air sehingga berdampak

negatif pada kondisi biota yang hidup di dalam Sungai Brantas.

Menurut Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Timur

tahun 2010, khususnya Kecamatan Ngoro merupakan wilayah industri dan

akibatnya limbah dari industri tanpa melalui proses pengolahan dibuang ke DAS

Brantas. Daerah sebelum wilayah industri merupakan daerah pemukiman

penduduk. Limbah rumah tangga yang cair merupakan sumber pencemaran air.

Limbah rumah tangga cair dapat berupa bahan organik maupun anorganik yang

hanyut terbawa arus air kemudian sampah tertimbun, menyumbat saluran air dan

mengakibatkan banjir. Daerah sesudah wilayah industri merupakan daerah

persawahan. Petani memupuk tanah persawahan atau ladang dengan pupuk

buatan, kemudian masuk ke perairan yang akan menyebabkan pertumbuhan air

yang tidak terkendali.

Demikian pula halnya dengan organisme perairan yang ada akan

mengalami perubahan jumlah. Jika lingkungan berada di bawah suatu tekanan

maka keanekaragaman jenis organisme akan menurun pada komunitas yang ada.
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Menurut Darsono (1995) penurunan keanekaragaman spesies dalam suatu

perairan dapat dianggap sebagai indikator adanya pencemaran.

Kualitas air secara biologis juga perlu diperhatikan karena kehidupan

biologis yang berlangsung terkena dampak dari pencemaran yang terjadi. Selain

itu dibandingkan dengan menggunakan parameter fisika dan kimia, indikator

biologi dapat memantau secara kontinyu (Sastrawijaya, 1991). Kelompok

organisme petunjuk yang umum digunakan dalam pendugaan kualitas air adalah

plankton, bentos, dan nekton (ikan). Kelompok tersebut digunakan dalam

pendugaan kualitas air karena dapat mencerminkan pengaruh perubahan kondisi

fisik dan kimia yang terjadi di perairan dalam selang waktu tertentu (Odum,

1996). Selain itu, bioindikator juga dipilih karena merupakan indikator kualitas

ekologis sungai Brantas yang semakin terancam kehidupannya akibat pencemaran

oleh limbah.

Salah satu biota yang dapat digunakan sebagai parameter biologi dalam

menentukan kualitas suatu perairan adalah makrozoobentos. Berdasarkan

penelitian Agrista (2005) menyatakan bahwa makrozoobentos lebih banyak

digunakan karena keanekaragaman makrozoobentos akan dapat

mempresentasikan kualitas air suatu tempat dengan lebih spesifik. Setiap spesies

makrozoobentos akan memiliki sensitifitas yang berbeda pada perubahan

lingkungan. Makrozoobentos sebagai organisme dasar perairan, mempunyai

habitat yang relatif tetap. Menurut Romimohtarto (2001) berubahnya kualitas

suatu perairan sangat mempengaruhi kehidupan biota yang hidup di dasar perairan

tesebut, diantaranya adalah makrozoobentos.
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Menurut Pratiwi, dkk (2007) Makrozoobentos adalah hewan yang hidup di

dasar air secara berkelompok. Makrozoobentos merupakan salah satu kelompok

terpenting dalam ekosistem perairan sehubungan dengan peranannya sebagai

organisme kunci dalam jaringan makanan. Selain itu tingkat keanekaragaman

yang terdapat di lingkungan perairan dapat digunakan sebagai indikator

pencemaran. Jadi kelompok bentos yang hidup menetap (sesile) dan daya adaptasi

bervariasi lingkungan, membuat hewan bentos seringkali digunakan sebagai

petunjuk bagi penelitian kualitas air. Makrozoobentos memiliki manfaat yaitu

membantu mempercepat proses dekomposisi materi organik. Hewan bentos

terutama yang bersifat herbivor dan detritivor dapat menghancurkan makrofit

akuatik yang hidup maupun yang mati yang berada dalam perairan menjadi

potongan–potongan lebih kecil, sehingga mempermudah mikroba untuk

menguraikannya menjadi nutrien bagi produsen perairan.

Semakin meningkatnya aktivitas masyarakat di kawasan ini dapat pula

menambah tekanan terhadap kelestarian makrozoobentos di DAS Brantas

Kecamatan Ngoro Mojokerto. Mengingat fenomena di atas, dikhawatirkan akan

berdampak terhadap kelestarian makrozoobentos di daerah tersebut. Peneliti perlu

mengadakan pendataan baik jenisnya, kepadatan dan kelimpahan makrozoobentos

di DAS Brantas Kecamatan Ngoro Mojokerto.

Berdasarkan kenyataan yang ada, banyak sekali potensi sumber daya alam

di sekitar kita yang dapat dijadikan sumber belajar. Sedangkan kekayaan aneka

jenis flora dan fauna sudah lama dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu

pengetahuan. Hingga saat ini masih banyak jenis hewan dan tumbuhan yang
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belum dipelajari dan belum diketahui manfaatnya. Oleh karena itu, hasil

penelitian ini diharapakan dapat dijadikan sumber belajar biologi SMA.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengangkat judul

“Inventarisasi Keanekaragaman Makrozoobentos di Daerah Aliran Sungai

Brantas Kecamatan Ngoro Mojokerto Sebagai Sumber Belajar Biologi SMA

Kelas X.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan

masalah yang akan diungkap dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Makrozoobentos jenis apa sajakah yang terdapat di DAS Brantas

Kecamatan Ngoro Mojokerto?

2. Bagaimana karakteristik populasi makrozoobentos yang meliputi

kepadatan, kepadatan relatif, kelimpahan, kelimpahan relatif dan indeks

keanekaragaman di DAS Brantas Kecamatan Ngoro Mojokerto?

3. Bagaimanakah parameter fisika-kimia perairan yang mempengaruhi

keberadaan Makrozoobentos?

4. Bagaimana hasil penelitian inventarisasi keanekaragaman makrozoobentos

di daerah aliran sungai brantas kecamatan Ngoro Mojokerto digunakan

sebagai sumber belajar biologi SMA Kelas X?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka didapatkan tujuan penelitian

sebagai berikut.
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1. Untuk mengidentifikasi jenis Makrozoobentos yang terdapat di DAS

Brantas Kecamatan Ngoro Mojokerto.

2. Untuk mendeskripsikan karakteristik populasi makrozoobentos yang

meliputi kepadatan, kepadatan relatif, kelimpahan, kelimpahan relatif dan

indeks keanekaragaman di DAS Brantas Kecamatan Ngoro Mojokerto.

3. Untuk mendeskripsikan parameter fisika-kimia perairan yang

mempengaruhi keberadaan Makrozoobentos.

4. Untuk membuat handout hasil penelitian inventarisasi keanekaragaman

makrozoobentos di daerah aliran sungai brantas kecamatan Ngoro

Mojokerto sebagai sumber belajar biologi SMA kelas X.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang

terkait diantaranya sebagai berikut.

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai

keanekaragaman makrozoobentos di DAS Brantas Kecamatan Ngoro

Mojokerto yang merupakan kawasan industri. Selain itu peneliti dapat

menghimbau masyarakat tentang bahaya pencemaran air sungai, selain itu

dapat menumbuhkan rasa cinta pada lingkungan lebih tinggi.

2. Bagi Pendidikan

Manfaat dalam bidang pendidikan khususnya mata pelajaran biologi

sebagai sumber belajar terkait materi pengaruh aktivitas manusia terhadap

perubahan dan pencemaran lingkungan pada peserta didik jenjang
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SMA/MA Kelas X Semester Genap dalam SK 3 KD 3.4 yakni

Mendeskripsikan ciri-ciri Filum dalam Dunia Hewan dan peranannya bagi

kehidupan

3. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya yang tinggal

di sekitar Sungai tentang kondisi sungai agar masyarakat lebih menjaga

kelestarian lingkungan dan kualitas air sungai yang berguna serta

bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Daerah penelitian difokuskan pada tiga stasiun pengambilan sampel yakni

daerah hulu sebelum DAS oleh limbah industri (daerah pemukiman

penduduk) tepatnya di Desa Tanjangrono; daerah tengah yakni DAS oleh

limbah industri tepatnya di Desa Kembangsri; dan derah hilir sesudah

DAS oleh limbah industri (derah persawahan) tepatnya di Desa

Candiharjo.

2. Pengukuran faktor kimiawi air meliputi oksigen terlarut atau DO

(Dissolved Oxygen), BOD5 (Biochemical Oxygen Demand), COD

(Chemical Oxygen Demand), dan pH.

3. Pengukuran faktor kimiawi pengambilan sampel dilakukan hari terkhir

pengambilan sampel yakni hari ke-6 dikarenakan lokasi pengambilan

sampel dan tempat penelitian jauh dikhawatirkan terjadi kontaminasi.

4. Pengukuran faktor fisik air meliputi suhu air, kedalaman, kecepatan arus

dan kecerahan air dilakukan sesuai pengulangan hari ke-1, ke-3, dan ke-6.
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5. Pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari pukul 08.00.

6. Pengambilan sampel makozoobentos adalah hewan bentos yang berukuran

> 1 mm.

7. Pengukuran biologi meliputi kelimpahan, kepadatan, dan keanekaragaman

makrozoobentos.

1.6 Definisi Istilah

Untuk mengetahui adanya perbedaan pengertian dalam penelitian ini maka

perlu diberikan penjelasan tentang bebrapa istilah yang perlu diberikan penjelasan

adalah sebagai berikut.

1. Inventarisasi adalah proses mengumpulkan atau mencatat secara terperinci

mengenai identifikasi dan karekteristik.

2. Keanekaragaman spesies adalah perbedaan-perbedaan pada berbagai

spesies makhluk hidup di suatu tempat.

3. Menurut Fachrul (2012) Komunitas makrozoobentos adalah semua hewan

yang berukuran makroskopis dan tidak bertulang belakang (avertebrata)

yang sebagian atau seluruh siklus hidupnya berada di dasar perairan.

Makrozoobentos berperan penting dalam proses mineralisasi dan pendaur-

ulangan bahan organik maupun sebagai salah satu konsumen yang lebih

tinggi. Makrozoobentos yang dimanfaatkan sebagai indikator kualitas air

adalah makrozoobentos yang biasa ditemukan di DAS Brantas.

4. Kualitas air aliran sungai brantas kecamatan Ngoro adalah keadaan aliran

Sungai Brantas Kecamatan Ngoro dalam batas toleransi untuk keperluan
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MCK dan irigasi serta berdasarkan Baku Mutu kehidupan organisme

akuatik (Balai Pengelolaan Daerah Sungai Brantas, 2002).

5. Ekosistem Perairan

Menurut Nontji (2002) ekosistem adalah suatu unit lingkungan hidup yang

di dalamnya terdapat hubungan fungsional yang sistematik antara sesama

makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan komponen lingkungan

abiotik berupa keanekaragaman spesies. Perairan adalah semua bentuk air

yang mengalir dari sungai yang lebih tinggi ke yang lebih rendah dan

membentuk sebuah genangan yang biasa disebut danau atau waduk.

Ekosistem perairan adalah hubungan timbal balik yang terjadi di perairan

anatara unsur–unsur hayati dengan nonhayati yang membentuk sistem

ekolog. Ekosistem merupakan suatu interaksi yang kompleks dan memiliki

penyusunan yang beragam.


