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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada tahun 2011 ini jumlah penduduk di Indonesia, baik yang di 

pedesaan maupun yang di perkotaan semakin meningkat tajam. Hal ini 

berpengaruh besar pada semakin berkurangnya lapangan pekerjaan baik yang di 

daerah pedesaan, apalagi daerah perkotaan, hal ini memicu tingginya angka 

urbanisasi terutama untuk kota – kota besar di Indonesia. Tujuan para urban ini 

adalah kota – kota besar yang banyak terdapat sentra industrinya, mulai dari skala 

menengah sampai skala ke atas. Banyaknya jumlah pabrik – pabrik di kota, 

diimbangi dengan semakin meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk, 

membawa dampak tersendiri buat lingkungan hidup dan ekosistem yang ada. 

Karena semakin sempitnya lahan untuk pemukiman, membuat para penduduk 

kota yang tidak dapat kesempatan untuk memiliki pemukiman yang layak, 

membangun perumahan mereka di lahan yang bukan semestinya. Mereka 

kebanyakan mendirikan perumahan di kolong – kolong jembatan, kolong jalan tol 

dan bantaran – bantaran sungai (Anonymous, 2011). 

Pembangunan perumahan di bantaran – bantaran sungai di lakukan oleh 

penduduk kota yang tidak memiliki kesempatan untuk memiliki lahan pemukiman 

secara legal dan layak huni. Pemukiman padat penduduk di bantaran – bantaran 

sungai tersebut membawa dampak buruk tersendiri terhadap ekosistem perairan 

sungai dan lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Arus sungai yang 
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seharusnya lancar mengalir baik di musim hujan maupun di musim kemarau 

akhirnya harus terhambat, karena bantaran di sekitar sungai yang seharusnya 

bebas dan menjadi zona hijau, kini penuh oleh pemukiman penduduk yang padat. 

Debit air yang seharusnya banyak tersedia karena resapan sekitar sungai yang 

luas, semakin sedikit karena tergerus oleh banyaknya rumah yang di dirikan. 

Disamping itu terdapat pencemaran terhadap kualitas air sungai itu sendiri. Hal ini 

bersumber dari limbah – limbah rumah tangga yang di buang langsung ke sungai 

oleh penduduk yang tinggal di pemukiman di sekitar bantaran sungai tersebut. 

Limbah – limbah rumah tangga itu memenuhi volume air sungai yang ada 

sehingga ruang gerak air sungai menjadi terganggu. Belum lagi di tambah oleh 

limbah – limbah industri yang tidak menyediakan lokasi pengolahan limbahnya 

sendiri, sehingga limbah baik kimia, maupun biologis langsung di salurkan ke 

sungai terdekat (Anonymous, 2011). 

Pencemaran oleh limbah – limbah baik industri maupun rumah tangga 

dapat mengubah struktur ekosistem  dan mengurangi jumlah spesies dalam 

sungai. jumlah oksigen – oksigen dalam air akan semakin berkurang karena 

banyak yang terikat secara kimia maupun biologi oleh kandungan – kandungan 

kimia limbah – limbah tersebut. Semakin berkurangknya kandungan oksigen 

dalam air sungai akan berdampak berkurangnya keragaman spesies di dalam air 

sungai tersebut. Menurut Winarno, dkk, 2000, keberadaan limbah industri dan 

limbah pemukiman penduduk (domestik) di kali maupun di sungai dapat 

menambah eutrofikasi, yaitu proses dimana terjadi peningkatan aktivitas biologi 

dan kimiawi pada sistem air sungai yang diakibatkan oleh tingginya volume 
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limbah industri dan limbah pemukiman penduduk yang ditampungnya. Adanya 

limbah industri yang terletak di sungai tersebut membuat semakin terbatasnya 

ruang gerak dan fungsi komunitas akuatik yang dilaluinya. Sehingga dengan 

menurunnya jumlah oksigen dalam air, dan aktifnya zat – zat kimia beracun akan 

membuat berkurangnya jumlah spesies plankton di dalam air sungai. Hal ini telah 

dikemukakan oleh penelitian-penelitian tentang pencemaran air sungai dan 

hewan-hewan yang hidup di dalam perairan sungai tersebut, serta tata cara mereka 

berinteraksi (Michael, 1984).  

Pencemaran air adalah peristiwa masuknya atau dimasukannya energi 

ataupun makhluk hidup ke dalam air sehingga membuat turunnya kualitas air 

sampai pada tingkat tertentu dan tidak sesuai lagi peruntukannya. Pencemaran 

berbeda dengan kontaminasi karena kontaminasi adalah pemasukan polutan ke 

dalam air, tetapi tidak mengganggu peruntukannya. Sungai merupakan tempat 

pencemaran yang paling memprihatinkan jika dibandingkan dengan pencemaran 

udara dan tanah, sebab pencemaran udara dan tanah akan lebih terakumulasi di 

perairan. Sungai tidak hanya menerima beban buangan dari kegiatan-kegiatan 

lain, seperti industri, pertanian dan peternakan, tetapi juga menanggung proses 

pencemaran dari udara dan tanah di sekitarnya. Air sungai yang telah mengalami 

pencemaran dan penurunan kualitas, apabila digunakan sebagai air konsumsi 

rumah tangga ataupun untuk pengairan, terutama untuk tanaman pangan akan 

menimbulkan dampak yang sangat berbahaya bagi konsumen. Logam-logam berat 

yang terdapat di dalam air pengairan tersebut pada gilirannya akan terakumulasi 

pada tanaman dan lewat tanaman ini pada akhirnya logam-logam berat tersebut 
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akan masuk ke dalam tubuh hewan dan manusia yang dapat menimbulkan 

berbagai jenis penyakit terutama kanker (Siradz, 2001). 

Pemerintah lewat PP nomor 82 tahun 2001 telah menetapkan baku mutu 

kualitas air untuk berbagai jenis penggunaan air. Mutu air antara lain ditentukan 

oleh beberapa sifat fisik air, seperti suhu, warna, kekeruhan air dan total dissolved 

solid (TDS); taraf keudaraan yang terdapat di dalam tubuh air yang diidentifikasi 

oleh beberapa sifat, antara lain dissolved oxygen (DO) dan chemical oxygen 

demand (COD); taraf kehidupan mikroba air yaitu biological oxygen demand 

(BOD). Untuk nilai ambang batas nilai DO adalah minimal 4 mg/L, untuk nilai 

COD minimal 50 mg/L dan untuk nilai BOD adalah berada pada kisaran 6mg/L 

(Siradz, 2008). 

Menurut Suin (2002) bahwa di air hidup bermacam-macam organisme, 

dari yang berukuran kecil sampai dengan yang berukuran besar. Kehidupan 

organisme air termasuk organisme plankton sangat tergantung pada faktor fisik 

dan kimia air. Defenisi umum menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

plankton adalah suatu golongan jasad hidup akuatik berukuran mikroskopik, 

biasanya berenang atau tersuspensi dalam air, tidak bergerak atau hanya bergerak 

sedikit untuk melawan atau  mengikuti arus. Dibedakan menjadi 2 golongan, 

yakni golongan tumbuhan atau fitoplankton (plankton nabati) yang umumnya 

mempunyai klorofil dan golongan hewan atau zooplankton (plankton hewani). 

Menurut habitat, plankton dapat dibedakan menjadi plankton laut dan plankton air 

tawar (Wibisono, 2005). Fitoplankton, yakni plankton nabati (> 90% terdiri dari 

algae) yang mengandung klorofil yang mampu mensintesa nutrien-nutrien 
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anorganik menjadi zat organik melalui proses fotosintesis dengan energi yang 

berasal dari sinar surya. Zooplankton, yakni plankton hewani yang makanannya 

sepenuhnya tergantung pada organisme lain yang masih hidup maupun partikel-

partikel sisa organisme seperti detritus dan debris. Disamping itu plankton ini juga 

zooplankton yang merupakan bahan konsumsi utama spesies – spesies tingkat 

tropik yang lebih tinggi di dalam air sungai tersebut. 

Surabaya merupakan kota metropolitan nomor 2 setelah Jakarta, dengan 

tingkat kegiatan ekonominya sangat tinggi. Namun untuk perencanaan dan 

penataan ruang kota, Surabaya tidak bisa di bilang bagus, tidak adanya ruang 

pemisah antar pemukiman penduduk dan sentra industri membuat tingkat 

pencemaran lingkungannya juga sangat tinggi. Padatnya jumlah penduduk 

Surabaya dan sempitnya lahan tinggal bagi penduduknya membuat banyak sekali 

bantaran – bantaran sungai yang di jadikan pemukiman padat penduduk. Seperti 

halnya yang terjadi di bantaran sungai kalimas yang telah beralih fungsi menjadi 

pemukiman penduduk, sehingga terjadi adanya perubahan struktur dan fungsi 

sungai dan mampu mengubah ekosistem akuatik yang diakibatkan oleh limbah 

industri dan limbah padat dari pemukiman penduduk di sekitarnya. Berdasarkan 

masalah ini maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul 

“KEPADATAN POPULASI PLANKTON SEBAGAI INDIKATOR 

PENCEMARAN PERAIRAN YANG ADA DISEKITAR SUNGAI KALIMAS 

DI DAERAH WONOKROMO SURABAYA”.   
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil suatu rumusan 

masalah adalah sebagai berikut “Berapakah kepadatan populasi plankton sebagai 

indikator pencemaran perairan yang ada di sekitar Sungai Kalimas di daerah 

Wonokromo kota Surabaya”. 

 

1.3 Tujuan Penelitan 

Dari perumusan masalah tersebut diatas maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui kepadatan populasi plankton sebagai indikator pencemaran 

perairan yang ada disekitar sungai kalimas di daerah Wonokromo kota Surabaya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Di dalam melakukan penelitian diharapkan mempunyai manfaat sebagai 

berikut : 

1. Sebagai sarana informasi bagi masyarakat, terutama pemerintah daerah 

Surabaya tentang tingkat pencemaran air di sungai kalimas. 

2. Hasil penelitian ini nantinya bisa dijadikan sebagai dasar untuk penelitian 

berikutnya dalam hal penanggulangan pencemeran air sungai. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Untuk tidak terjadi kesalah pahaman pada permasalahan penelitian ini, 

maka dalam penelitian ini diberikan batasan-batasan masalah adalah sebagai 

berikut:  
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1. Penelitian ini hanya dilaksanakan di sungai kalimas sekitar terminal 

Joyoboyo dan jembatan Jagir yang dilaksanakan pada bulan September 

2011.  

2. Pengambilan sampel air diambil dari kalimas sekitar  joyoboyo dan jagir, 

adapun pengambilanya sebagai berikut:  

Pada sungai kalimas sekitar joyoboyo daerah wonokromo 

a. Denah pertama pengambilan sampel air diambil di sekitar terminal 

joyoboyo, pengambilan sampel air masing-masing dibagian kanan, 

tengah, dan kiri 

b. Denah kedua pengambilan sampel air diambil di sekitar pabrik 

alumunium sekitar ± 500 meter dari terminal joyoboyo, pengambilan 

sampel air masing-masing dibagian kanan, tengah, dan kiri 

c. Denah ketiga pengambilan sampel air dilakukan di daerah pabrik 

tekstil Gunung Sari sekitar ± 500 meter dari pengambilan kedua, 

pengambilan sampel air masing-masing dibagian kanan, tengah, dan 

kiri. 

Pada sungai kalimas sekitar jagir daerah wonokromo 

a. Denah pertama pengambilan sampel air diambil di sekitar pintu masuk 

air kali jagir, pengambilan sampel air masing-masing dibagian kanan, 

tengah, dan kiri 

b. Denah kedua pengambilan sampel air diambil di sekitar permukiman 

penduduk dan warung sekitar ± 500 meter dari pintu air kali jagir, 
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pengambilan sampel air  masing-masing dibagian kanan, tengah, dan 

kiri 

c. Denah ketiga pengambilan sampel air diambil di sekitar pabrik 

kosmetik ± 500 meter dari pengambilan kedua, pengambilan  sampel 

air masing-masing dibagian kanan, tengah, dan kiri 

3. Semua sampel air kemudian diteliti untuk mengetahui jenis dan banyaknya 

plankton, kemudian menghitung nilai indeks diversitas untuk mengetahui 

kepadatan populasi plankton dengan rumus : E =  

Keterangan: 

E = Indeks kemerataan jenis 

H = Indeks keragaman jenis 

S = Jumlah banyaknya spesies 

(Magurran, 1991) 

4. Mengukur oksigen terlarut  DO untuk mengetahui kualitas air dari berbagai 

sumber air berdasarkan besar pH dan oksigen terlarut dalam air. 

5. Mengukur COD (chemical oxigen demand) merupakan ukuran bagi 

pencemaran air oleh zat-zat organis yang secara alamiah dapat 

mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut dalam air 

6. Mengukur BOD (biochemical oxgen demand) merupakan salah satu 

parameter yang digunakan sebagai indikator tercadinya suatu pencemaran 

perairan terhadap sistem perairan oleh kandungan bahan organik. 
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1.6 Penegasan Istilah 

a. Kepadatan plankton adalah suatu jumlah maksimal plankton dalam suatu 

lingkungan individu tertentu dengan kapasitas yang melebihi batas normal 

(Barus, 2004). 

b. Plankton adalah makhluk (tumbuhan/fitoplankton atau hewan/ 

zooplankton) yang hidupnya, mengapung, mengambang, atau melayang 

didalam air yang kemampuan renangnya terbatas sehingga mudah terbawa 

arus. Ukuran plankton sangat beraneka ragam dari yang kecil yang disebut 

ultraplankton berukuran <0,005 mm atau 5 mikron, termasuk disini bakteri 

dan diatom kecil, sampai nanoplankton (nannoplankton)  berukuran 60-70 

mikron. (Siradz, 2001). 

c. Indikator adalah suatu tanda nyata yang bisa disimpulkan sebagai tolok 

ukur terhadap terjadinya suatu masalah (Manurung, 2009). 

d. Pencemaran air adalah masuknya zat-zat yang bersifat berbahaya ke dalam 

air yang melebihi batas sehingga dapat membahayakan fungsi dari pada air 

itu sendiri dan turunnya kualitas air sampai pada tingkat tertentu dan tidak 

sesuai lagi peruntukannya (Manurung, 2009). 

e. Sungai Kalimas adalah dua aliran anak air sungai Brantas yang mengalir di 

wilayah Kota Surabaya, dimana di sepanjang dua kali tersebut terdapat 

pemukiman padat penduduk (Wikipedia, 2011). 

 

 

 


