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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sungai merupakan salah satu sumber air utama bagi masyarakat luas baik 

yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung. Sungai Konto merupakan 

salah satu anak sungai Brantas bagian tengah. Luas sungai Konto mencapai 233 km2. 

DAS sungai Konto kabupaten Malang  meliputi dua kecamatan yakni Pujon dan 

Ngantang. Sungai Konto dimanfaatkan sebagai penyuplai air di Waduk Selorejo 

untuk keperluan irigasi dan pembangkit listrik tenaga air. Selain itu, digunakan 

sebagai sumber air bersih untuk kegiatan sehari-hari seperti minum, memasak, 

mencuci dan mandi. 

Ekosistem daerah aliran sungai bagian hulu merupakan bagian yang sangat 

penting karena mempunyai fungsi perlindungan terhadap seluruh bagian daerah aliran 

sungai, yang salah satunya sebagai fungsi tata air.  Sub DAS Konto hulu, Kab 

Malang terjadi alih tata guna lahan pertanian. Dimana pada awalnya di daerah DAS 

Konto ini merupakan kawasan hutan alami. Akan tetapi mengalami perubahan 

menjadi kawasan pertanian. Seperti halnya di daerah Pujon dan Ngantang yang 

sebagian besar wilayahnya adalah  lahan pertanian tanaman buah dan sayur.  

Sebagian besar masyarakat yang berada di hulu sungai Konto tepatnya di 

kecamatan Pujon, terbiasa membuang sisa hasil panen sayur yang sudah membusuk 

ke badan sungai. Kegiatan ini dipandang dapat mengakibatkan pencemaran DAS 
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sungai Konto. Penggunaan pertisida dari lahan-lahan pertanian yang nantinya akan 

terakumulasi di DAS sungai Konto juga dapat mengebabkan pencemaran air sungai. 

Seperti halnya kegiatan pertanian, industri dan pemukiman di sekitar alur sungai  

yang terus meningkat setiap tahunnya turut menyumbang angka pencemaran sungai 

Konto. 

Akumulasi bahan pencemar pada DAS Konto dapat mengubah kondisi fisik 

maupun kimia dari air sungai. Akibatnya kehidupan dalam air mengalami ganguan 

baik dalam hal nutrisi maupun tempat tinggal, karena kehidupan dalam air tergantung 

pada kondisi dasar aliran. Dampaknya keanekargaman ekosistem air akan berkurang,  

akan terjadi ketidakseimbangan ekologi di lingkungan tersebut karena tidak semua 

spesies toleran  dengan perubahan lingkungannya.  

Pemantauan kualitas perairan dapat dilakukan menggunakan parameter fisika, 

kimia dan biologis. Menurut Sastrawijaya (2009), menyatakan bahwa pengukuran 

menggunakan parameter fisika dan kimia cenderung memberikan hasil dengan 

interpretasi dalam kisaran lebar. Indikator digunakan untuk menilai secara makro 

perubahan keseimbangan ekologi khususnya pada ekosistem perairan.  

Penentuan kualitas air berdasarkan bioindikator makroinvertebrata saat ini 

dianggap lebih menunjukkan kondisi lingkungan yang sebenarnya karena adanya 

karakteristik dari masing-masing makroinvertebrata yang berkaitan dengan preferensi 

kondisi lingkungan tempat hidupnya. Masing-masing jenis makroinvertebrata  

memiliki toleransi yang relatif kecil terhadap habitat yang berbeda-beda berdasarkan 

preferensinya tersebut. Jika ada perubahan kualitas lingkungan pada habitatnya maka 
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beberapa jenis yang tidak dapat mentolerir perubahan tersebut akan mati. Hal ini 

dapat dijadikan indikasi dalam menentukan kualitas lingkungan secara menyeluruh. 

Makroinvertebrata merupakan organisme yang hidupnya melekat pada 

substrat maupun dasar perairan yang dapat digunakan sebagai indikator untuk 

menentukan kualitas air, karena makro invertebrata merupakan biota perairan yang 

yang menghabiskan seluruh hidupnya diperairan tersebut. Makroinvertebrata 

memiliki ukuran lebih besar dari 1mm. Komunitas makroinvertebrata merupakan 

kelompok dasar permukaan (epifauna) baik yang yang hidup melekat, merayap atau 

merangkak serta membenamkan diri untuk membuat lubang pada dasar perairan 

(infauna) (Fachrul, 2006). 

Menurut penelitian Arisandi (2012) Sungai Konto memiliki taksa terendah 

dengan 22 taksa. Beberapa jenis makroinvertebrata bentik yang ditemukan disana 

antara lain Elmidae, Tipulidae, Sundathelphusidae, Heptagenidae, Nematoda, 

Dugessiidae, Gordiidae, Aphisopodidae. FBI Sungai Konto adalah 3,58 – 4,24 yang 

berarti kualitas air Sungai Konto tidak tercemar sampai dengan tercemar ringan. 

Penurunan keragaman spesies dalam suatu perairan dapat digunakan sebagai 

indikator biologis adanya pencemaran. Spesies yang ada dalam kepadatan yang tinggi 

dinamakan spesies indeks atau organisme indikator populasi (Agrista, 2005). 

Akantetapi untuk memantau kualitas perairan maka perlu digunakan kombinasi 

parameter fisika, kimia dan biologis. Dengan mengetahui keanekaragaman atau 

banyaknya jenis hewan makroinvertebrata yang ditemukan pada berbagai kondisi 
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lingkungan perairan, maka diharapkan dapat menjadi indikator bagi kondisi kualitas 

perairan sungai Konto  kabupaten Malang pada saat ini. 

Keragaman hewan invertebrata termasuk dalam pembelajaran biologi di kelas 

X SMA. KD 3.8 (Kurikulum 2013) menerapkan prinsip klasifikasi untuk 

menggolongkan hewan ke dalam filum berdasarkan pengamatan anatomi dan 

morfologi serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan. 

Sumber belajar yang selama ini digunakan dalam materi ini adalah media 

pembelajaran yang disajikan secara terpisah, seperti: buku teks, LKS, kumpulan 

foto,ataupun video  yang mana oleh guru masih dirasa kurang efektif karena harus 

menyediakan banyak media dalam setiap pertemuan, serta belum mampu menuntut 

siswa aktif melakukan percobaan pengolompokan . 

Alternatif yang dapat diberikan dalam hal ini, yaitu Handout  yang berisi 

pengenalan jenis makroinvertebrata dan peranannya sebagai indikator biologis 

kualitas lingkungan perairan. Oleh karenanya peneliti dalam skripsi ini memberikan 

solusi yang dikembangkan dalam judul “ Studi Kualitas Air Sungai Konto 

Kabupaten Malang berdasarkan Keanekaragaman Makro-invertebrata  sebagai 

Sumber Belajar Biologi”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan  di atas, maka peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah kualitas air sungai Konto Kabupaten Malang berdasarkan 

evaluasi terpadu antara indeks keanekaragaman makroinvertebrata dan 

faktor fisika-kimia air? 

2. Jenis makroinvertebrata apakah yang dapat dijadikan sebagai indikator 

biologis untuk menentukan kualitas air Sungai Konto Kabupaten Malang? 

3. Bagaimanakah hasil penelitian kualitas air sungai Konto berdasarkan   

keanekaragaman makroinvertebrata dapat diterapkan sebagai sumber 

belajar biologi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kualitas air sungai Konto Kabupaten Malang 

berdasarkan evaluasi terpadu antara indeks keragaman makro-invertebrata 

dan faktor fisika-kimia air. 

2. Untuk mengetahui Jenis makro-invertebrata yang dapat dijadikan 

sebagai indikator biologis untuk menentukan kualitas air Sungai Konto 

Kabupaten Malang. 
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3. Untuk menerapakan hasil penelitian hasil penelitian kualitas air sungai 

Konto berdasarkan keanekaragaman makroinvertebrata sebagai sumber 

belajar biologi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis  

Menambah pengetahuan bagi masyarakat dan instansi terkait, hasil dari 

penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu cara penilaian kualitas 

air selain penilaian faktor fisik kimia perairan juga faktor biologis. 

2. Manfaat praktis : 

Manfaat bagi dunia pendidikan yaitu hasil penelitian ini secara 

keseluruhan dapat dijadikan sebagai sumber belajar dalam bidang kajian 

pendidikan lingkungan hidup dan pemanfaatan makro-invertebrata 

sebagai indikator biologis kualitas air sungai berupa modul yang dapat 

digunakan pembelajaran siswa jenjang SMA kelas X.  
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1.5 Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi gambaran luas dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu:  

1. DAS Sungai konto yang menjadi objek penelitian adalah di daerah 

kecamatan Pujon dan kecamatan Ngantan kabupaten Malang, berdasarkan 

parameter biologi, fisik dan kimia perairan. 

2. Indikator biologis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

makroinvertebrata. Sedang parameter fisik dan kimia perairan yang 

diamati adalah suhu, kecerahan, TSS, pH, DO,dan BOD. 

3. Materi biologi yang digunakan sebagai penerapan dari penelitian ini 

adalah ciri, klasifikasi, dan peran hewan invertebrata. 

 

1.6  Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi salah penafsiran maka peneliti memberikan beberapa 

definisi yang perlu diketahui, sebagai berikut : 

1. Kualitas air adalah mutu air yang memenuhi standar untuk tujuan tertentu. 

Syarat yang ditetapkan sebagai standar mutu air berbeda-beda tergantung 

tujuan penggunaan, sebagai contoh, air yang digunakan untuk irigasi 

memiliki standar mutu yang berbeda dengan air untuk dikonsumsi. 

Kualitas air dapat diketahui nilainya dengan mengukur peubah fisika, 

kimia dan biologi (Rahayu, 2009). 
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2. Indeks keanekaragaman adalah suatu pernyataan atau penggambaran 

secara matematik yang melukiskan struktur kehidupan dan dapat 

mempermudah dalam menganalisis informasi tentang jenis dan jumlah 

organisme (Pakpahan.2006).  

3. Makroinvertebrata (bentos) adalah hewan yang hidup di dasar sungai dan 

biasanya menempel pada subtrat dasar sungai yang berupa bata , pasir, dan 

lumpur (Odum, 1993). 


