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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Wilayah perairan Indonesia memiliki 6% dari persediaan air dunia atau sekitar 

21% persediaan air Asia Pasifik tetapi kelangkaan dan kesulitan memperoleh air 

bersih yang layak pakai menjadi permasalahan mulai muncul di banyak tempat dan 

semakin mendesak dari tahun ke tahun, eksploitasi terhadap sumberdaya air secara 

berlebihan dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem air dan akhirnya sulit untuk 

menyediakan air bersih yang sehat secara kuantitatif dan kulalitatif.  

Salah satu ekosistem air tawar yang menyediakan air adalah danau, dimana 

danau Ranu Kumbolo sebagai salah satu habitat air tawar memiliki fungsi yang 

sangat penting diantaranya sebagai pencegah kekeringan dan banjir, perikanan, 

pariwisata serta penyedia air bersih. Sinaga dalam Borus (2001) menambahkan 

bahwa suatu ekoistem air yang terdapat di dataran (inland water) secara umum dapat 

di bagi dua yaitu perairan lentik (lintic water) atau juga di sebut sebagai perairan 

tenang, misalnya danau, rawa, waduk dan telaga, sedangkan perairan lotik (lotic 

water) disebut juga sebagai perairan yang memiliki arus deras, seperti halnya pada 

sungai, kali, kanal, dan parit, perbedaan utama antara perairan lotik dan lentik 

terdapat pada kecepatan arus airnya.  

Perairan lentik memiliki kecepatan arus air yang lambat serta dapat 

mengakibatkan terjadinya akumulasi massa air yang berlangsung dengan cepat,  
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danau Ranu Kumbolo termasuk kedalam kategori perairan lentik (lentic water) atau 

disebut juga sebagai perairan tenang.  

Fungsi dan peranan danau Ranu Kumbolo bagi manusia sangat besar, sehingga 

danau Ranu Kumbolo juga tidak terlepas dari pencemaran akibat ulah manusia itu 

sendiri, banyaknya kegiatan pengunjung di sekitar danau dapat mempengaruhi 

kualitas air danau Ranu Kumbolo (Robiatul, 2011). Suatu kualitas perairan sangatlah 

berpengaruh terhadap kesehatan manusia dan keberadaan makhluk hidup yang ada di 

perairan, kualitas air atau mutu air yang memenuhi standar untuk tujuan tertentu. 

Sebagaimana karaktristik kualitas air di Indonesia yang diatur dalam peraturan 

pemerintah No. 80 Tahun 2001 Berdasarkan peraturan tersebut, kualitas air 

diklasifikasikan menjadi empat kelas yaitu: Kelas 1 dapat digunakan sebagai air 

minum atau untuk keperluan komsumsi lainnya, Kelas 2 dapat digunakan untuk 

prasarana/sarana rekreasi air, Kelas 3 dapat digunakan untuk pembudidanyaan ikan 

air tawar, perikanan dan mengaliri tanaman dan Kelas 4 dapat digunakan untuk 

mengairi tanaman.   

Makrozoobentos adalah hewan yang hidup di dasar air secara berkelompok, 

mokrozoobentos merupakan salah satu kelompok terpenting dalam jaringan perairan 

dapat digunakan sebagai indikator pencemaran. Bentos juga memiliki manfaat yaitu 

membantu menpercepat proses dekomposisi materi organik. Adapun berbagai jenis 

zoobentos yang berperan sebagai konsekunder atau konsumen yang menempati 

tempat yang lebih tinggi. Pada umumnya, bentos merupakan makanan alami bagi 

ikan-ikan di dasar (Arief, 2003). 
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Jenis makrozoobentos (bentos) menurut (Wilhm. 1975 dalam Almasina. 2005) 

bahwa daya toleransi terhadap pencemaran bahan organik dapat dikelompokkan 

menjadi 3 yaitu: Jenis intoleran, jenis toleran dan jenis fakultatif. Dimana dari jenis 

intoleran sendiri memiliki kisaran toleransi yang sempit terhadap pencemaran dan 

tidak tahan terhadap tekanan lingkungan, sehingga hanya hidup dan berkembang pada 

perairan yang belum atau sedikit tercemar, seperti pada hewan Ephemeroptera, 

Plecoptera, Trichoptera.  

Jenis toleran mempunyai daya toleran yang luas, sehingga dapat berkembang 

mencapai kepadatan tertinggi dalam perairan yang tercemar berat. seperti pada 

Odonata, beberapa Diptera (Tipulidae & Rhagionidae), Pelecypoda. Oleh karena itu, 

untuk mengetahui kehadiran atau ketidak hadiran organisme pada lingkungan  

perairan digunakan indikator yang menunjukkan tingkat atau derajat kualitas suatu 

prairan. Jenis fakultatif dapat bertahan hidup terhadap lingkungan yang agak lebar, 

antara perairan yang belum tercemar sampai dengan tercemar sedang dan masih dapat 

hidup pada perairan yang tercemar beratseperti pada Odonata, beberapa Diptera 

(Tipulidae & Rhagionidae), Pelecypoda.  

Penentuan kualitas air berdasarkan bioindikator makrozoobentos (Bentos) saat 

ini dianggap lebih menunjukkan kondisi lingkungan yang sebenarnya karena adanya 

karakteristik dari masing-masing makrozoobentos yang berkaitan dengan preferensi 

kondisi lingkungan tempat hidupnya. Jika ada perubahan kualitas lingkungan pada 

habitatnya maka beberapa jenis yang tidak dapat mentolerir perubahan tersebut akan 
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mati. Hal ini dapat dijadikan indikasi dalam menentukan kualitas lingkungan secara 

menyeluruh (fachrul, 2006).  

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 

lingkungan perairan, maka diharapkan dapat menjadi indikator bagi kondisi kualitas 

perairan danau Ranu Kumbolo pada saat ini. 

Danau Ranu Kumbolo yang merupakan suatu perairan yang sangat di butuhkan 

dan dimanfaatkan oleh beberapa sektor seperti masyarakat, pariwisata dan juga 

merupakan sumber air minum serta komsumsi bagi para pendaki yang melakukan 

perkemahan di danau Ranu Kumbolo. Adanya berbagai aktivitas manusia di sekitar 

danau tersebut, menyebabkan danau Ranu Kumbolo mengalami perubahan-

perubahan ekologis sehingga kondisinya sudah berbeda dengan kondisi alami 

sehingga kelestariannya perlu untuk diperhatikan. Kehidupan organisme akuatik 

dalam danau sangat ditentukan oleh kualitas perairna tempat hidupnya. 

Makrozoobentos sebagai biota dasar perairan yang relative tidak mudah bermigrasi 

merupakan kelompok biota yang paling menderita akibat pencemaran perairan 

(Sinaga, 2009). 
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Ranu Kumbolo terletak dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger 

Semeru. Sebelum dideklarasi sebagai taman nasional, sebagaian besar wilanyah 

Taman Nasional terdiri dari daerah yang statusnya di lindungi sebagai daerah 

cadangan. Jumlah kuota pendakian 500 orang perhari, dimana pada hari-hari tertentu 

di tingkatkan hingga 800 orang perharinya. Ranu Kumbolo yang merupakan tempat 

peristerahatan bagi para pendaki, dimana airnya merupakan konsumsi oleh parah  

pendaki. Namun ironinnya, banyak diantara pendaki yang masih amatir tidak lah 

memerhatikan kebersihan air danau. 

Tiga tahun terakhir ini keindahan dan keeksotisan wisata gunung Semeru 

semakin popular, dengan semakin banyak pengunjung dan pendaki puncak 

Mahameru tersebut, temasuk danau Ranu Kumbolo seolah sebagai transit wajib 

sebelum melewati jalur Kalimati dan Mahameru. Animo wisatawan yang tinggi untuk 

berbondong-bondong mendaki gunung Semeru dan tentunya melewati danau Ranu 

Kumbolo sehingga mengharuskan pengelola konservasi Taman Nasional Bromo 

Tengger Semeru harus memperketat pengawasan terhadap keselamatan pendaki dan 

lingkungan. Terbukti Ranu Kumbolo mulai tercemar (Syaifuddin, 2014). 

Air danau Kumbolo mungkin kelihatan tampak bersih, akan tetapi jika dilihat 

lebih dekat, saat tanah danau sedikit di tekan dan airnya mulai beriak, maka minyak- 

minyak itu tampak jelas. Air yang berminyak tersebut merupakan salah satu indikator 

telah terjadi pencemaran air. Pencemaran air ini di akibatkan adanya oknum para 

pendaki yang tidak menjaga rambu-rambu larangan yang telah di tetapkan, di 

antaranya  adanya seseorang mencuci langsung di danau, sehingga air bekas cucian 
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tercampur dengan air danau, melakukan aktifitas mandi, dan membuang sampah 

plastik ke danau. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian tentang 

“Keanekaragaman Makrozoobentos Sebagai Bioindikator Tingkat Kualitas 

Perairan Di Danau Ranu Kumbolo Taman Nasional Bromo Tengger Semeru” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah keanekaragaman jenis makrozoobentos di danau Ranu Kumbolo 

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru? 

2. Bagaimanakah kualitas perairan danau Ranau Kumbolo berdasarkan daya 

toleransi makrozoobentos? 

3. Adakah hubungan anatara keanekaragaman makrozoobentos dengan kualitas air 

yang ada di danau Ranu Kumbolo Taman Nasional Bromo Tengger Semeru?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan 

tujuan  kajian dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Mengetahui bagaimanakah keanekaragaman jenis makrozoobentos di danau 

Ranu Kumbolo Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. 
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2. Mengetahui bagaimanakah kualitas perairan danau Ranau Kumbolo 

berdasarkan daya toleransi makrozoobentos. 

3. Mengetahui hubungan anatara keanekaragaman makrozoobentos dengan 

kualitas air yang ada di danau Ranu Kumbolo Taman Nasional Bromo Tengger 

Semeru. 

D. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Memberikan informasi mengenai keanekaragaman makrozoobentos di perairan 

danau Ranu Kumbolo Taman Nasional Bromo Tenger Semeru. 

2. Dengan mengetahui tingkat kualitas perairan danau Ranu Kumbolo melalui 

keanekaragaman makrozoobentos sebagai bioindikator kualitas air danau Ranu 

Kumbolo Taman Nasional Bromo Tenger Semeru. 

3. Memberikan informasi bagi pemerintah dan masyarakat setempat tentang 

kualitas perairan Danau Ranu Kumbolo dengan demikian dapat dilakukan 

pengolahan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam. 

4. Manfaat bagi dunia pendidikan yaitu hasil penelitian ini secara keseluruhan 

dapat dijadikan sebagai sumber belajar dalam bidang kajian pendidikan 

lingkungan hidup dan pemanfaatan makroinvertebrata sebagai indikator 

biologis kualitas air danau berupa leaflet yang dapat digunakan sebagai sumber 

belajar dalam pembelajaran siswa jenjang SMA kelas X. 
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E. Batasan  Masalah 

Agar tidak terjadi gambaran luas dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Daerah yang menjadi obyek penelitian adalah danau Ranu Kumbolo, Desa 

Ranu Pani, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. 

2. Makrozoobentos pada Danau Ranu Kumbolo digunakan sebagai indikator 

tingkat kualitas perairan. 

3. Kualitas perairan yang di teliti dengan parameter fisik-kimia meliputi: suhu, 

kecerahan, derajat keasaman (pH), oksigen terlarut (DO), Biochemical Oxygen 

Demands (BOD).  

F. Definisi Konseptual 

Agar tidak terjadi salah penafsiran maka peneliti memberikan beberapa definisi 

yang perlu diketahui, sebagai berikut: 

1. Keanekaragaman adalah suatu pernyataan atau penggambaran secara matematik 

yang melukiskan struktur kehidupan dan dapat mempermudah dalam 

menganalisis informasi tentang jenis dan jumlah organisme (Rahayu, 2009). 

2. Makrozoobentos (bentos) adalah hewan yang hidup di dasar perairan dan 

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

lumpur (Odum, 2002). 

3. Bioindikator merupakan suatu kelompok atau komunitas organisme yang 

keberadaannya atau perilakunya di alam berhubungan dengan kondisi 
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lingkungan, apabila terjadi perubahan kualitas air maka akan berpengaruh 

terhadap keberadaaan dan perilaku organisme tersebut, sehingga dapat 

digunakan sebagai penunjuk kualitas lingkunga (Melati, 2012). 

4. Kualitas perairan 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). 

5. Ranu Kumbolo merupakan sebuah danau gunung yang letaknya berada di 

pegunungan Tengger di kaki gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa 

Timur, dengan luas 15 hektar (Bintang, 2012). 

 


