
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perairan. Perairan adalah 

suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis 

(bergerak atau mengalir) seperti laut dan sungai maupun statis (tergenang) seperti 

danau.  Perairan ini dapat merupakan perairan tawar, payau maupun asin (laut). 

Perairan dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar yaitu perairan tawar dan perairan 

air laut. Kedua perairan tersebut mengandung kekayaan akan sumber daya hayati 

yang dapat meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia. Salah satu perairan air 

tawar yang mempunyai potensi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia 

adalah waduk. Waduk merupakan suatu badan air dari perairan yang bersifat serba 

terbuka dan milik umum (Mahida,1993 ). 

Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat 

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

aktivitas manusia. Danau, sungai, waduk, lautan dan air tanah adalah bagian 

penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari 

siklus hidrologi. Selain itu Pencemaran air merupakan masalah global utama yang 

membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat 

(dari tingkat internasional hingga sumber air pribadi seperti sumur). Air biasanya 

disebut tercemar ketika terganggu oleh kontaminan antropogenik dan ketika tidak 

bisa mendukung kehidupan manusia, seperti air minum, dan mengalami 
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pergeseran ditandai dalam kemampuannya untuk mendukung komunitas 

penyusun biotik, seperti ikan. Fenomena alam seperti gunung berapi, algae 

blooms, badai, dan gempa bumi juga menyebabkan perubahan besar dalam 

kualitas air dan status ekologi air (Wikipedia, 2011). 

Pencemaran air disebabkan oleh aktifitas manusia sehari hari yang dapat 

mengakibatkan adanya perubahan pada kualitas air tersebut. Dilihat dari tingkat 

pencemarannya, limbah industri dan pertanian lebih berat di bandingkan dengan 

limbah lainnya seperti limbah rumah tangga, peternakan dan sebagainya, karena 

limbah industri dan pertanian ini mengandung logam berat, toksin organik, 

minyak dan zat lainnya yang memiliki efek termal dan juga dapat mengurangi 

kandungan oksigen dalam air. Sehingga pencemaran di waduk ini telah 

menyebabkan ekosistem dan habitat air menjadi rusak bahkan mati 

(Mahida,1993).  

Waduk di Selorejo memiliki kecenderungan untuk terjadinya pencemaran 

air, karena peningkatan jumlah penduduk dan jumlah pertanian dan peternakan 

yang sangat pesat mempengaruhi semua potensi sumber daya alam, seperti 

kebutuhan akan sumber daya air bersih, yang mana kuantitas dan kualitas air 

bersih dalam pembangunan akan berpengaruh terhadap semua kebutuhan hidup 

manusia dan makhluk hidup lainnya.                                                            

Waduk Selorejo merupakan waduk yang dipengaruhi oleh bahan masukan 

dari beberapa sungai. Bahan masukan tersebut dapat berupa limbah organik atau 

hasil dari penguraian sampah yang ada di sekitar sungai yang terlarut dalam air 

yang dapat menyebabkan pengendapan. Bila terjadi pengendapan di dalam waduk 
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dapat mempengaruhi pertumbuhan plankton di dalam waduk. Banyak unsur hara 

yang berasal dari pupuk petani yang terlarut dalam beberapa sungai yang dapat 

mempengaruhi keberadaan mikroorganisme perairan khususnya keberadaan 

plankton. Waduk Selorejo dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai obyek 

wisata. Banyak dari wisatawan yang tidak memiliki kesadaran akan kebersihan 

yang membuang sampah sembarangan kedalam waduk Selorejo. Kurang 

pedulinya para wisatawan dapat berakibat fatal terhadap keberadaan plankton di 

waduk Selorejo. Masyarakat di sekitar waduk Selorejo juga menggunakan waduk 

Selorejo untuk keperluan sehari-hari yang dapat mempengaruhi pertumbuhan 

plankton. Selain itu di sekitar waduk Selorejo banyak pepohonan yang telah 

ditebang oleh penduduk sekitar yang sekarang telah dipergunakan masyarakat 

untuk bercocok tanam. Hal tersebut berdampak pada kondisi suhu waduk Selorejo 

semakin meningkat yang dapat mempengaruhi pertumbuhan plankton. 

Indikator atau tanda bahwa air lingkungan telah tercemar adalah adanya 

perubahan atau tanda yang dapat diamati yang dapat digolongkan menjadi 3 yaitu 

pengamatan secara fisis, yaitu kecerahan air dan perubahan suhu air, pengamatan 

secara kimiawi, yaitu perubahan pH, oksigen Terlarut (DO), nitrat (NO3) dan 

fosfat (PO4), sedangkan pengamatan secara biologis, yaitu pengamatan 

pencemaran air berdasarkan mikroorganisme yang ada dalam air, terutama ada 

tidaknya bakteri pathogen (Andi, 2001). 

Salah satu sumberdaya hayati yang cukup potensial dan mempunyai 

peranan yang cukup penting di dalam waduk adalah plankton. Plankton 

merupakan salah satu komponen utama dalam sistem mata rantai makanan dan 
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jaringan makanan. Menurut Raihani dan Serdiati (2005) mengemukakan bahwa 

salah satu makanan organisme yang ada di perairan adalah plankton. Plankton 

merupakan organisme yang melayang-layang di permukaan air dan pergerakannya 

dipengaruhi oleh arus. Plankton terdiri dari Fitoplankton dan Zooplankton. 

Fitoplankton adalah produsen (primary Producer) di perairan karena fitoplankton 

bersifat aututrof yang mampu mengubah bahan anorganik dan juga sebagai 

penghasil oksigen di dalam air. Sedangkan Zooplankton merupakan konsumen 

pertama di dalam ekosistem perairan. Oleh karena itu, fitoplankton dan 

zooplankton dapat dijadikan sebagai skala ukuran kesuburan di suatu perairan. 

Menurut Maizar dan Marzuki (2002) mengemukakan semua ikan melalui 

kehidupan sebagai ichtyoplankton maka setiap perubahan lingkungan akan 

mengganggu kehidupan fitoplankton yang akhirnya akan mengganggu sumber 

daya perikanan. Pertumbuhan plankton memerlukan kondisi perairan yang ideal. 

Selain itu pertumbuhan plankton juga memerlukan unsur hara dan antara 

pertumbuhan plankton dengan ketersediaan unsur hara sangat berkaitan. 

Plankton merupakan salah satu indikator adanya pencemaran lingkungan. 

Menurut Odum (1993) plankton adalah kelompok organisme yang pergerakannya 

tergantung arus walaupun beberapa menunjukkan gerakan berenang aktif yang 

membantu mempertahankan posisi vertikal namun secara umum plankton 

tidak dapat melawan arus. Keberadaan jenis plankton tertentu di perairan bisa 

menunjukkan bahwa suatu perairan masih bersih atau sudah mengalami 

pencemaran. Kehidupan organisme tidak  terlepas hubungan dengan kondisi 

lingkungan sekitarnya (Odum, 1993) dan Valiela (1991) mengelompokkan 
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organisme perairan berdasarkan bentuk kehidupan atau kebiasaan hidupnya yaitu : 

Bentos, Plankton, Peryphyton, Nekton, dan Neuston. Semua organisme akuatik 

termasuk plankton akan tumbuh dengan baik  pada kondisi lingkungan perairan 

yang sesuai dan organisme perairan sangat dipengaruhi oleh faktor ekologis dan 

nutrient sehingga perubahan kondisi peraian yang mengakibatkan berubahnya 

faktor ekologis baik fisik, kimia, dan keadaan nutrient pasti juga mengakibatkan 

berubahnya kepadatan dan keanekaragaman organisme yang ada di dalamnya. 

Berdasarkan permasalahan dan kajian teori di atas perlu pengamatan 

kualitas air berdasarkan indikator fisis, kemis dan biologis di waduk Selorejo, 

kecamatan Ngantang, kabupaten Malang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah 

adalah sebagai berikut  

1. Bagaimanakah kualitas air di waduk Selorejo kecamatan Ngantang 

kabupaten Malang berdasarkan jumlah keanekaragaman plankton sebagai 

indikator biologis? 

2. Bagaimanakah kualitas air di Waduk Selorejo kecamatan Ngantang 

Kabupaten Malang sebagai indikator fisis? 

3. Bagaimanakah kualitas air di Waduk Selorejo kecamatan Ngantang 

Kabupaten Malang sebagai indikator kimiawi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kualitas air di waduk Selorejo kecamatan Ngantang 

kabupaten Malang berdasarkan indeks keanekaragaman plankton sebagai 

indikator biologis. 

2. Untuk mengetahui kualitas air di Waduk Selorejo kecamatan Ngantang 

Kabupaten Malang sebagai indikator fisis.  

3. Untuk mengetahui kualitas air di Waduk Selorejo kecamatan Ngantang 

Kabupaten Malang sebagai indikator kimiawi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan: 

1. Bagi Pemuda: dengan mengetahui jenis-jenis plankton yang dominan 

maka dapat dilakukan pengkulturan plankton tersebut guna 

pengembangan perikanan di waduk Selorejo. 

2.  Bagi Institusi: dapat memberikan pengetahuan baru tentang perairan 

darat dan tentang plaknton khususnya di ekosistem perairan waduk 

Selorejo. 

3.  Bagi peneliti: dapat menambah wawasan dalam bidang biologi mengenai 

perairan darat dan komunitas keanekaragaman plankton. 
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1.5 Batasan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian dibatasi pada: 

1. Obyek yang diteliti adalah plankton (fitoplankton) yang ditemukan di 

waduk Selorejo, kecamatan Ngantang, kabupaten Malang. 

2. Daerah penelitian yaitu beberapa stasiun yang telah ditentukan yaitu 

stasiun 1 (tempat masuknya air), stasiun 2 (di tengah waduk), dan stasiun 3 

(tempat keluarnya air). 

3.  Pengambilan sampel air dilakukan pada pagi hari pukul 07.00 dan sore 

hari pukul 17.00. 

4.  Parameter ekologi yang diteliti meliputi suhu, kecerahan, derajat 

keasaman (pH), oksigen terlarut (DO), kadar nitrat, dan kadar fosfat. 

 

1.6 Penegasan Istilah 

1. Keanekaragaman adalah kekayaan jenis atau komponen varietas (Wilhm 

dan Dorris dalam Dahuri 1987). 

2. Waduk adalah suatu cekungan yang luas dan terisi oleh air (Basmi,1999).  

3.  Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat 

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

akibat aktivitas manusia (Andi, 2002). 

4.  Kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu (Andi, 2001). 

5.  Plankton adalah jasad renik hewan maupun tumbuhan yang hidup 

melayang di dalam air dan walaupun ada yang dapat bergerak aktif tetapi 

gerakannya bukan untuk melawan gerakan air (Odum, 1994). 


