
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

 Di Indonesia, sungai dapat dijumpai di setiap tempat dengan kelasnya

masing-masing. Sungai Brantas merupakan sungai terpanjang kedua di Pulau

Jawa setelah sungai Bengawan Solo yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Sungai

Brantas mempunyai daerah aliran sungai (DAS) seluas ±11.800 km² atau ¼ dari

luas Provinsi Jatim. Panjang sungai utama 320 km. sungai Brantas bersumber

pada lereng Gunung Arjuna dan Anjasmara bermuara si selat Madura.  Jumlah

penduduk di Wilayah ini ± 14 juta jiwa (40 % dari penduduk Jawa Timur),

dimana sebagian besar bergantung pada sumberdaya air yang merupakan sumber

utama bagi kebutuhan air baku untuk konsumsi domestik, irigasi, industry, dan

lain-lain (Anonymous, 2006).

Permasalahan pencemaran air di daerah aliran sungai (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 dan pertanian. Aktivitas manusia

yang berada pada daerah aliran sungai (DAS) Brantas sangat berpengaruh

terhadap kualitas perairan. Banyak aktivitas manusia yang akhirnya membuat

sungai tercemar dan merusak kesimbangan habitat disekitarnya. Kurang sadarnya

masyarakat yang membuang sampah di lingkungan sungai dan membuang

limbah-limbah pabrik di sekitar sungai  membuat sungai menjadi tidak sehat.
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Aktivitas manusia ini kebanyakan memberikan dampak negatif terhadap kualitas

air sungai setempat. Salah satu jenis pencemaran yang disebabkan oleh limbah

domestik adalah pencemaran organik. Menurut Darsono (1992), pencemaran

organik dapat menyebabkan penyebaran penyakit dan deoksigenasi sungai yang

dapat mematikan berbagai organisme perairan.

Pencemaran di daerah aliran sungai (DAS) Brantas terjadi akibat dari

adanya pemasukan bahan organik maupun anorganik, dari substansi lingkungan

yang kemudian dapat menimbulkan berbagai macam dampak. Sumber

pencemaran dapat berupa logam berat, bahan beracun/kimia, pestisida, sampah,

dan lain-lain. 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.

Pencemaran kualitas air dapat diketahui dari kondisi komunitas organisme

perairan di dalam badan perairan tersebut. Hal ini berarti organisme perairan dapat

dijadikan sebagai indikator biologi, karena memiliki sifat sensitif terhadap

keadaan pencemaran tertentu sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk

menganalisis pencemaran air.

 Perubahan kuantitas dan kualitas air di daerah aliran sungai (DAS) Brantas

diindikasikan dari seringnya terjadi banjir dan kekeringan di wilayah Kota Batu

maupun bagian hilirnya. Banjir mulai terjadi pada tahun 2000, selanjutnya terjadi

hampir setiap musim penghujan dan yang paling besar terjadi pada tahun 2004.

Indikator lainnya adalah mengecilnya debit sebagian besar mata air di kawasan

ini, dan bahkan 2/3 jumlah mata air mengering atau mati selama satu dekade
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terakhir. Penurunan debit mata air juga sudah dirasakan dan dipahami oleh

masyarakat setempat (Anonymous, 2007).

 Serangga  memiliki jumlah lebih dari separuh populasi spesies hewan di

dunia, diantaranya adalah capung (Odonata). Capung di alam memiliki peranan

penting, yaitu sebagai indikator biologi karena capung dapat memberikan respon

terhadap sedikit banyaknya bahan pencemar. Meningkatnya populasi capung

dapat menunjukkan bahwa perairan di suatu tempat tidak tercemar. Keuntungan

yang dapat diperoleh dari indikator biologi adalah dapat merefleksikan

keseluruhan kualitas ekologi dan mengintegrasikan berbagai akibat yang berbeda,

memberikan pengukuran yang akurat mengenai pengaruh komunitas biologi dan

pengukuran fluktuasi lingkungan (Subramanian, 2005).

 Bioindikator air bersih yang mudah dijumpai  salah satunya adalah

capung. Capung dapat dimanfaatkan sebagai bioindikator air bersih, karena nimfa

capung tidak dapat hidup di air yang sudah tercemar dan perairan yang tidak ada

tumbuhannya. Capung dapat digunakan untuk memantau kualitas air di sekitar

lingkungan kita, karena secara tidak langsung kehadiran capung dapat

menandakan bahwa perairan sekitar masih bersih.

 Berdasarkan penelitian sebelumnya dengan judul Komposisi dan

Keanekaragaman Benthos dalam menilai Kualitas Air Sungai Lematang, di Desa

Tanjung Muning, Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim oleh

Effendi Parlindungan Sagala, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut melalui

serangkaian pengamatan, pengukuran sifat fisika-kimia air dan keanekaragaman

capung (Odonata), agar dapat diketahui status kualitas perairan sungai Brantas.
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Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pemanfaatan

Capung (Odonata) Sebagai Bioindikator Pencemaran Air di Daerah Aliran Sungai

(DAS) Brantas Kota Batu”. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keanekaragaman

capung dan kualitas air di daerah aliran sungai (DAS) Brantas Kota  Batu.

1.2 Rumusan Masalah

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah tingkat keanekaragaman capung (Odonata) di daerah aliran

sungai (DAS) Brantas hulu di Kota Batu?

2. Bagaimanakah tingkat pencemaran air di daerah aliran sungai (DAS)

Brantas hulu Kota Batu berdasarkan  parameter fisika, kimia perairan dan

famili biotik indeks (FBI) capung sebagai bioindikator pencemaran air?

3. Bagaimanakah hubungan parameter fisika dan kimia perairan terhadap

populasi capung (Odonata) sebagai bioindikator pencemaran air di daerah

aliran sungai (DAS) Brantas hulu Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan keanekaragaman jenis capung (Odonata) di daerah

aliran sungai (DAS) Brantas Kota Batu.

2. Untuk menjelaskan tingkat pencemaran air di daerah aliran sungai (DAS)

Brantas hulu Kota Batu berdasarkan  parameter fisika,  kimia perairan dan

famili biotik indeks (FBI) capung sebagai bioindikator pencemaran air.
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3. Untuk menjelaskan hubungan parameter fisika dan kimia perairan sungai

Brantas terhadap populasi capung (Odonata) sebagai bioindikator

pencemaran air di daerah aliran sungai (DAS) Brantas hulu Kota Batu

1.4 Manfaat Penelitian

 Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang

terkait diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengetahui penyebab pencemaran air sungai melalui

bioindikator capung (Odonata). Selain itu peneliti dapat menghimbau

masyarakat  tentang bahayanya pencemaran air sungai, dan dapat

menumbuhkan rasa cinta pada alam lebih tinggi.

2. Bagi Dunia Pendidikan

•Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang keanekaragaman

capung  dan diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tingkat

pencemaran air melalui parameter fisika dan kimia daerah aliran sungai

(DAS) sehingga pengelolaan dan pemanfaatan daerah aliran sungai

(DAS) Brantas hulu Kota Batu dapat terus ditingkatkan dan diperhatikan

kelestarian lingkungan dan ekosistem.

•Untuk SMP dapat dijadikan sebagai sumber belajar biologi kelas VII

semester 2 (genap) materi keanekaragaman makhluk hidup dalam

pelestarian ekosistem dengan SK Memahami saling ketergantungan
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dalam ekosistem dan KD Mengidentifikasikan pentingnya

keanekaragaman makhluk hidup dalam pelestarian ekosistem.

•Untuk SMA dapat dijadikan sebagai sumber belajar biologi kelas X

semester 2 (genap) materi keanekaragaman hayati dengan SK Memahami

manfaat keanekaragaman hayati dan KD Mendeskripsikan ciri-ciri Filum

dalam Dunia Hewan dan perananya bagi kehidupan.

3. Bagi Masyarakat umum

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya yang tinggal

di daerah aliran sungai (DAS) Brantas tentang kondisi sungai agar

masyarakat lebih menjaga kelestarian lingkuangan dan kualitas air sungai

yang berguna dan bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari.

1.5 Batasan Masalah

1. Keanekaragaman adalah menjelaskan tentang berbagai spesies capung yang

berhasil diidentifikasi.

2. Kondisi adalah menjelaskan tentang tingkat pencemaran air, kualitas air dan

upaya penanggulangan penurunan spesies capung sebagai bioindikator

yaitu dengan menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas air sungai.

3. Populasi adalah menerangkan tentang jumlah spesies capung yang

menempati pada habitat tertentu dengan menggunakan parameter

kepadatan dan frekuensi.
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1.6 Definisi Istilah

 Untuk menghindari timbulnya pengertian ganda maka peneliti perlu

memberikan definisi istilah atau batasan istilah sebagai berikut :

1. Pencemaran air merupakan suatu perubahan keadaan di suatu tempat

penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat

aktivitas manusia.

2. Bioindikator merupakan kelompok atau komunitas organisme yang

keberadaannya dan perilakunya di alam berhubungan dengan kondisi

lingkungan, apabila terjadi perubahan kualitas air maka akan berpengaruh

terhadap keberadaan dan perilaku organisme tersebut, sehingga dapat

digunakan sebagai penunjuk kualitas lingkungan.

3. Capung (Odonata) yang dimanfaatkan sebagai bioindikator adalah capung

yang biasa ditemukan di daerah aliran sugai, atau yang hinggap pada

dedaunan di daerah aliran sungai (DAS) Brantas.


