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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Makrozoobentos 

2.1.1 Organisme makrozoobentos  

Bentos merupakan organisme yang melekat atau beristirahat pada dasar  

perairan atau di permukaan substrat dasar perairan (Odum, 1994).  Bentos adalah 

organisme dasar perairan, baik berupa hewan maupun tumbuhan, baik yang hidup 

di permukaan dasar ataupun di dasar perairan. Semula bentos hanya digolongkan 

sebagai fitobentos dan zoobentos, tetapi Hutchinson menggolongkan bentos 

berdasarkan ukurannya, yaitu bentos mikroskopis atau dikenal dengan sebutan 

mikrobentos dan makrobentos. Menurut Lind (1979) dalam Fachrul (2007) 

memberikan definisi, bentos adalah semua organisme hidup pada  lumpur, pasir, 

batu, krikil, maupun sampah organik baik di dasar perairan laut, danau, kolam, 

ataupun sungai, merupakan hewan melata, menetap, menempel, memendam, dan 

meliang di dasar perairan tersebut.  

Komunitas fauna bentik (Zoo-bentos) yang hidup di dasar perairan. 

Komunitas fauna terdiri dari atas lima kelompok, yaitu Mollusca, polychaeta, 

crustacea, echinodermata, dan kelompok lain yang terdiri atas beberapa takson 

kecil seperti sipunculidae, pogonophora, dan lainnya. Berdasarkan kebiasaan 

hidupnya, fauna bentik dapat dikelompokkan sebagai infauna, yaitu yang hidup 

menetap di dalam sedimen dan epifauna, yakni yang hidup menempel pada daun 

lamun dan di atas dasar laut (Fachrul, 2007). 
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Menurut vernberg (1981) dalam Fachrul (2007) berdasarkan ukurannya 

bentos dibedakan menjadi: 

1) Makrobentos  

Organisme yang hidup di dasar perairan dan tersaring oleh saringan yang 

berukuran matasaring 1,0 x 1,0 milimeter atau 2,0x2,0 milimeter, yang pada 

pertumbuhan dewasanya berukuran 3-5 milimeter. Berdasarkan letaknya 

dibedakan menjadi infauna dan epifauna, di bawah lumpur, sedngkan epifauna 

adalah kelompok makrobentos yang hidup di permukaan substrat 

2) Mesobentos  

Organisme yang mempunai ukuran 0,1 - 1,0 milimeter, milimer, 

misalnya golongan protozoa yang berupakan besar (cidaria), cacing yang 

berukuran kecil dan crustaceae yang sangat kecil. 

3) Mikrobentos   

Organisme yang mempunyai ukuran kurang dari 0,1 milimeter, misalnya 

protozoa. Daya tahan dan adaptasi bentos berbeda-beda anatar jenis  yang satu 

dengan yang lainnya, yaitu ada yang tahan terhadap keadaan perairan 

setempat, tetapi ada pula yang tidak tahan sehingga keberadaan bentos tertentu 

dapat dijadikan pentunjuk dalam menialai kualitas perairan tersebut.  

Makrobentos merupakan organisme yang mencapai ukuran sekurangnya 3-

5 mm pada saat pertumbuhan maksimum. Organisme yang mencapai makrobentos 

biasanya meliputi Insekta, Moluska, Oligochaeta, Crustacea-amphipoda, Isopoda, 

Decapoda, dan Nematoda (Cummins, 1975). 
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Benthos meliputi organisme nabati (fitobentos) dan organisme hewan 

(zoobenthos) (Nyabakken, 1992). Pada lingkungan yang dinamis seperti sungai 

hewan benthos (zoobenthos) dapat memberikan gambaran mengenai kualitas 

perairan, karena benthos hidup relatif menetap dan mengalami kontak langsung 

dengan limbah yang masuk ke habitatnya. Kelompok hewan ini dapat 

memberikan gambaran mengenai perubahan faktor-faktor lingkungan perairan 

adalah jenis-jenis yang termasuk dalam kelompok invertebrata makro. Kelompok 

ini lebih dikenal dengan makrozoobentos. 

Bentuk luar (morfologi) makrozoobentos adalah invertebrata (hewan yang 

tidak memiliki tulang belakang) dan hidup menetap di dasar laut, ada yang 

menempel pada substrat, dan ada yang bisa merambat dalam substrat. Prinsip 

tubuh dari salah satu filum yang termasuk dalam hewan makrozoobentos adalah 

filum Mollusca, tubuh hewan ini triploblastik, bilateral simetri, umunya memiliki 

mantel yang dapat menghasilkan bahan cangkok berupa kalsium karbonat 

(Rusyana, 2011).  

Makrozoobentos dapat diklasifikasikan berdasarkan cara makanannya 

kedalam lima kelompok yaitu hewan pemangsa, hewan penggali, hewan pemakan 

detritus yang mengendap di permukaan, hewan yang menelan makanan dari atas 

permukaan (Knox, 1981). Menurut Odum (1971) berdasarkan kebiasaan 

makannya, yaitu: 

1. Filter feeder adalah hewan yang menyaring partikel-partikel detritus yang 

masih melayang dalam perairan. Contohnya, Balanus (Crustacea), Nereis 

(Polychaeta), Crepidula (Gastropoda) 
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2. Deposit feeder adalah hewan bentos yang memakan partikel-partikel detritus 

yang telah mengendap pada dasar perairan. Contohnya, Terella dan amphitrile 

(Polychaeta), Tellina dan Arba (Bivalvia)  

Menurut Goltenboth (2012) makrozoobentos merupakan hewan 

invertebrata (hewan yang tidak memiliki tulang belakang). Komposisi umum dari 

invertebrate makrobentik meliputi: Tubificidae (Oligochaeta), Simuliidae 

(Diptera), Hydropsychidae (Trichoptera), Chironomidae (Diptera), 

Ephemeroptera, Plecoptera, Coleoptera, Heteroptera, Odonata, Gastropoda 

(Prosobranchia) Bivalvia dan Crustaceae (Decapoda). 

 

2.2 Makrozoobentos Sebagai Penentu Kualitas Air 

Makrozoobentos sering digunakan sebagai indikator atau penentu dalam 

suatu kualitas air akan mempermudah dan penafsiran tentang keadaan lingkungan 

perairan (sungai). Menurut Patrick (1949) dalam Odum, (1994) dalam Sinaga 

(2009), Suatu perairan yang sehat (belum tercemar) akan menunjukkan jumlah 

individu yang seimbang dari hampir semua spesies yang ada. Sebaliknya, suatu 

perairan tercemar penyebaran jumlah individu tidak merata dan cenderung ada 

spesies yang mendominasi. 

Dalam mengkaji kondisi perairan, pengukuran keanekeragaman jenis 

organisme sering lebih baik dalam pengukuran daripada pengukuran bahan-bahan 

organik secara langsung. Makrozoobentos sering dipakai, karena bentos sangat 

peka terhadap lingkungannya dan pergerakannya juga lambat.  

Beberapa contoh makrozoobentos berdasarkan kepekaannya terhadap 

bahan pencemar (Gaufin (1958) dalam Wilhm (1975). 
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Tabel 2.1 Contoh Makrozoobentos Berdasarkan Kepekaannya Terhadap 

Bahan Pencemar 

Status Jenis Makrozoobentos 

Intoleran  Ephemera Simulans (lalat sehari), Acroneuria evoluta (lalat batu), 

Chimarra obscura, Mesovelia sp. (kepik), Helichus lithopilus 

(kumbang), Anppheles punctiennis (nyamuk). 

Fakultatif Stenonema heterotarsale (lalat sehari), Taeniopteryx Maura (lalat 

batu), Hydropsyche bronta, Agrion muculatum, Chironomus decorus, 

Helodrilus chlorotica (cacing Oligochaeta) 

Toleran  Chironomus riparum (sejenis nyamuk), Limnodrilus sp. dan Tubifex 

sp. 

 

1. Jenis intoleran  

Jenis intoleran memiliki kisaran toleransi yang sempit terhadap 

pencemaran dan tidak tahan terhadap tekanan lingkungan, sehingga hanya hidup 

dan berkembang di periaran yang belum atau sedikit tercemar. Misalnya, ordo 

Ephemeroptera (Mayfly) akan mencapai kelimpahan yang tinggi jika berada pad 

lingkungan yang cenderung dingin, berarus sedang sampai deras serta berbatu. 

Pada beberapa family dari odo ini bersifat burrowers atau penggali pada sedimen 

halus yang berada di atas bebatuan. Mayfly adalah pemakan rumput, meskipun 

diklasifikasikan sebagai herbivore, Mayfly juga pemakan rumput, mengkonsumsi 

sejumlah besar di bakteri (Menaughton, 1998). 

Spesies Baetis sp dari family Baetidae, merupakan jenis yang paling 

toleran dari ordo ini untuk pencemaran yang ringan. Biasanya hewan pada 

golongan ini akan mengalami penurunan kelimpahan jika terdapat sedimentasi 

serta polusi organik, hewan ini memerlukan banyak oksigen. Ciri lingkungan 

tempat hidup : 
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Tabel 2.2 Ciri Lingkungan Tempat Hidup Famili Batidae 

No. Parameter Besar 

1.  pH 5,6-8.5 

2.  DO 4-14 ppm 

3.  BOD 0,3-15,4 ppm 

4.  Kekeruhan 3->7200 ppm 

(Sumber. Setyaningthias,2007) 

Berikut adalah contoh hewan bentos dari family Baetidae yang mana 

memeiliki kisaran toleransi yang sempit terhadap pencemaran dan tidak tahan 

terhadap tekanan lingkungan pada gambar 2.1 

 
(https://www.pinterest.com/pin) 

       Gambar. 2.1 Famili Baetidae 

 

Famili Ephemerellidae termasuk dalam ordo Ephemeroptera, memiliki 

sifat makan yang sama dengan famili Baetidae yaitu scraper dan masuk ke dalam 

kelompok yang toleran terhadap pencemaran. Ciri lingkungan tempat hidup famili 

Ephemerellidae dapat dilihat tabel 2.3 sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Ciri Lingkungan Tempat Hidup Family Ephemerellidae 

No. Parameter Besar 

1.  pH 6,6-8.4 

2.  DO 4-11 ppm 

3.  BOD 0,5-4,1 ppm 

4.  Kekeruhan 10-120 

(Sumber. Setyaningthias, 2007) 
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Berikut adalah contoh hewan bentos dari Famili Ephemerellidae yang mana 

tingkat kisaran toleransi yang dimilikanya sempit terhadap pencemaran dan tidak 

tahan terhadap tekanan lingkungan Gambar 2.2 

 
(http://midge.cfans.umn.edu) 

Gambar 2.2 Famili Ephemerellidae 

 

Ordo lain yang juga merupakan kelompok yang intoleran terhadap 

pencemaran adalah ordo Trichoptera (Caddisfly) yang merupakan salah satu ordo 

serangga yang bermetamorfosis sempurna. Sebagian besar larva Trichoptera lebih 

menyukai hidup pada tipe perairan dangkal (5 - 10 cm) dengan air yang mengalir 

di atas permukaan batuan dan sedikit jenis yang ditemukan pada substrat halus di 

bagian air yang dalam. 

Dalam hubungannya dengan faktor kimia di perairan, hewan tersebut 

dapat dijumpai dari perairan yang belum terpolusi hingga terpolusi berat. Sebagai 

contoh Hydropsyche dan Cheumatopsyche relatif sensitif pada air yang sudah 

terpolusi dan keberadaan hewan tersebut akan meningkat kembali di bagian hilir 

ketika kualitas airnya mengalami peningkatan (Sudarso, 2009). Berikut adalah 

contoh hewan bentos dari Larva hydropsyche dimana, tingkat kisaran toleransi 

http://midge.cfans.umn.edu/
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yang dimiliki sempit terhadap pencemaran dan tidak tahan terhadap tekanan 

lingkungan pada gambar 2.3 

 
(http://graylingonfly.blogspot.co.id) 

Gambar 2.3 Larva hydropsyche 

 

Ordo Plecoptera (Stonefly) adalah salah satu ordo yang termasuk dalam 

indeks EPT untuk menentukan kualitas air. Ordo nimpha Plecoptera merupakan 

hewan akuatik. Metamorfosis yang terjadi tidak lengkap. Secara umum hewan-

hewan pada ordo ini memiliki kisaran toleransi kimiawi yang menjadi faktor 

pembatas untuk bertahan hidup. Ciri lingkungan tempat hidup Ordo Plecoptera 

(Stonefly) ini dapat di lihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut: 

Tabel 2.4 Ciri Lingkungan Tempat Hidup Ordo Plecoptera 

No. Parameter Besar 

1.  pH 5.5-8.8 

2.  DO 5-14 ppm 

3.  BOD 0,4-2,8 ppm 

4.  Kekeruhan 3->72000 

(Sumber. Setyaningthias, 2007) 

Berikut adalah contoh hewan bentos dari Nimfa Plecoptera yang mana 

tingkat kisaran toleransi yang dimilikanya sempit terhadap pencemaran dan tidak 

tahan terhadap tekanan lingkungan pada gambar 2.4 

http://graylingonfly.blogspot.co.id/
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(https://ms.wikipedia.org/wiki)    (http://andisusiandi.blogspot.co.id) 

Gambar 2.4 Nimfa Plecoptera              Gambar 2.5 Nimfa Plecoptera 

2. Jenis fakultatif 

Jenis fakultatif dapat bertahan hidup terhadap lingkungan yang agak lebar, 

anatar perairan yang belum tercemar sampai dengan tercemar sedang dan masih 

dapat hidup pada perairan yang tercemar berat (Fachrul, 2007). Fakultatif 

intoleran merupakan jenis yang lebih banyak hidup di perairan tercemar sedang. 

Suku Tipulidae dari Bangsa Diptera termasuk dalam kelompok fakultatif (Pennak, 

1978). 

Tabel 2.5 Ciri Lingkungan Tempat Hidup Famili Tipulidae 

No. Parameter Besar 

1.  pH 4,4-8.4 

2.  DO 8-11 ppm 

3.  BOD 0,4-2,8 ppm 

4.  Kekeruhan 2-24 

(Sumber. Setyaningthias, 2007) 

Berikut contoh bentos dari famili Tipulidae yang mana tergolong kedalam 

jenis fakultatif dapat bertahan hidup terhadap ligkungan yang agak lebar, anatar 

perairan yang belum tercemar sampai dengan tercemar sedang dan masih dapat 

hidup pada perairan yang tercemar berat pada gambar 2.6 

https://ms.wikipedia.org/wiki/Plekoptera
http://andisusiandi.blogspot.co.id/


17 

 

 
(https://genent.cals.ncsu.edu) 

Gambar 2.6 Tipulidae 

3. Jenis toleran  

Jenis toleran mempunyai daya toleran yang lebar, sehingga dapat 

berkembang mencapai kepadatan tertinggi dalam perairan yang tercemar berat. 

Oleh karena itu, untuk mengetahui kehadiran atau ketidakhadiran organisme pada 

lingkungan perairan digunakan indikator yang menunjukkan tingkat atau derajat 

kualitas suatu habitat.  

Ciri Khas dari morfologi family ini adalah berwarna abu-abu, coklat atau 

hitam, berbentuk silindris, berkulit halus, pada prothorax terdapat proleg yang 

kuat dengan kait kecil, pada bagian akhir tubuh terdapat piringan datar. Sebagai 

tambahan, pada daerah yang biasanya merupakan tempat duduk mulut, terdapat 

dua struktur prominen yang berbentuk seperti kipas. Kondisi habitat family ini 

dapat dilihat pada tabel 2.6. 

Tabel 2.6 Ciri Lingkungan Tempat Hidup  Famili Simulidae 

No. Parameter Besar 

1.  Ph 7.2 - 8.2 

2.  DO 8-9 Ppm 

3.  BOD 0.6-2,8 Ppm 

4.  Kekeruhan 5-36 

Sumber. (Setyaningthias, 2007) 

Kelas Gastropoda atau lebih dikenal sebagai siput air ini merupakan salah 

satu makrozoobentos yang terdapat di berbagai perairan. Kondisi habitat yang 

https://genent.cals.ncsu.edu/
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disukai oleh Gastropoda adalah berada pada pH dengan kisaran antara 6,7–9,0 

serta kadar oksigen terlarut antara 0,5–14 ppm. Beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa Gastropoda dapat bertahan hidup pada daerah yang tercemar berat dan 

bahan-bahan pencemar tersebut, seperti logam berat, pestisida, radioaktif, 

terkonsentrasi pada organ serta cangkang. 

   
http://www.digitalatlasofancientlife.org 

Gambar 2.7 Klas Gastropoda 

 

Di alam, beberapa jenis keong selain menjadi sumber pakan hewan lain, 

juga berperan sebagai pengurai serasah, pemakan detritus, algae dan sebagai 

perantara kehidupan berbagai jenis cacing parasit yang juga menyerang manusia. 

Oleh karena itu, mempelajari keanekaragaman jenis keong air tawar berguna 

untuk mendukung kegiatan lain seperti memprediksi tingkat pencemaran suatu 

perairan, menjaga siklus alami dan memberantas penyakit yang disebabkan oleh 

cacing parasit atau dalam hal penanggulangan keong hama dan pencegahan 

meluasnya jenis-jenis keong invasif. Bentuk cangkang dari family ini beragam, 

seperti yang tersaji pada gambar 2.7 dibawah ini 

Makrozoobentos umumnya sangat peka terhadap perubahan lingkungan 

perairan yang ditempatinya, Karena itulah makrozoobentos ini sering dijadikan 

sebagai penentu ekologi di suatu perairan dikarenakan cara hidup, ukuran tubuh 

http://www.digitalatlasofancientlife.org/
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dan perbedaan kisaran toleransi di anatar spesies di dalam lingkungan perairan. 

Alasan pemilihan makrozoobentos sebagai penentu kualitas air menurut Wilhm 

(1978), dan Oey (1980) dalam Wargadinata (1995) adalah sebagai berikut: 

a. Mobilitas terbatas sehingga memudahkan dalam pengambilan sampel 

b. Ukuran tubuh relative besar sehingga memudahkan untuk identifikasi  

c. Hidup di dasar perairan, relative diam sehingga secara terus menerus terdedah 

(exposed) oleh air sekitarnya. 

d. Pendedahan yang terus menerus mengakibatkan makrozoobentos di pengaruhi 

oleh keadaan lingkungan. 

Menurut Rini (2011) bahwa keuntungan dari menggunakan 

makrozoobentos sebagai penentu uji kualitas air adalah makrozoobentos hidup 

melekat pada tanah atau di dalam tanah motilitasnya rendah sehingga hewan tidak 

mudah bergerak dan pindah. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah BBI 

dimana dengan metode ini menunjukkan kualitas air secara jelas. 

Penentu dalam memantau kualitas air digunakan kombinasi parameter 

fisika, kimia, dan biologi, tetapi yang sering digunakan hanyalah parameter fisika 

dan kimia. Parameter biologi jarang digunakan sebagai parameter penentu 

pencemaran. Pengukuran parameter fisika dan kimia hanya memberikan gambaan 

kualitas lingkungan sesaat. Indikator biologi digunakan untuk menilai secara 

makro perubahan keseimbangan ekologi, khusunya ekosistem akibat pengaruh 

limbah. Dibandingkan dengan menggunaan parameter fisika dan kimia, indikator 

biologi dapat memantau secara berkelanjutan. Hal ini karena komunitas biota 

perairan (flora dan fauna) menghabiskan seluruh hidupnya di lingkungan tersebut, 
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sehingga bila terjadi pencemaran akan bersifat akumulasi aau penimbunan bahan 

pencemar (Verheyen, 2000). 

Menurut  Rahayu (2009) jenis kelompok makrozoobentos yang dapat 

dijadikan penentu kualitas air di atas, dapat di kelompokkan berdasarkan metode 

Biomonitoring atau pemantuan kualitas air dengan menggunakan indikator 

biologis. Metode Biomonitoring dengan memanfaatkan respon biologis secara 

sistemis, dengan tujuan mengetahui perubahan lingkungan yang digunakan 

sebagai penentu kualitas air, salah satunya adalah makrozoobentos atau 

makroinvertebrata. Biotik indeks merupakan cara yang digunakan untuk metode 

Biomonitoring ini, dengan mengklasifikasikan setiap temuan individu. 

Perhitungan yang dapat dilakukan dalam metode Biomonitoring adalah 

Perhitungan Indeks Biotik BISEL (BBI), didasarkan pada frekuensi yang 

ditemukan dan jumlah taksa dari tujuh kelompok Makroinvetebrata indikator 

seperti tercantum pada tabel berikut: 

Tabel 2.7 Tabel Standar BISEL Biotik Indeks 

   

KELOMPOK 

MAKROINVERTEBRATA 

INDIKATOR (I) 

SKO

R (II) 

FREKUENSI 

DITEMUKA

N (III) 

JUMLAH TAKSA (IV) 

1 2-5 6-10 11-15 ≥16 

Plecoptera (Heptagenidae) 1 
≥2 - 7 8 9 10 

1 5 6 7 8 9 

Trichoptera berkantung 2 
≥2 - 6 7 8 9 

1 5 5 6 7 8 

Ancylidae (Gastropoda), 

Ephemeroptera (kecuali 

Ecdyonuridaei) 

3 

≥2 - 5 6 7 8 

1-2 3 4 5 6 7 

Aphelencherius 

(Hemiptera), Odonata, 

Gammaridae (Crustacea: 

Amphipoda), Mollusca 

(kecuali Sphaeriidae) 

4 ≥1 3 4 5 6 7 

Asellidae (Crustacea: 5 ≥1 2 3 4 5 - 



21 

 

Isopoda, Hirudinea, 

Sphaeridae (Mollusca)), 

Hemiptera kecuali 

Amphelecheirus 

Tubificidae, Chironomous 

thummi-plumosus 
6 ≥1 1 2 3 - - 

Chironomidae, Syrphidae, 

Eristalinae 
7 ≥1 - 1 1 - - 

(Sumber : Biotic Indeks Manual For Secondary School, University Gent, Belgium 

(1999)) 

Keterangan: 

1. Kolom I: berisi kelompok makroinvertebrata indikator yang diklasifikasikan 

berdasarkan tingkat sensitifitasnya terhadap polutan. 

2. Kolom II: berisi angka (skor) yang menunjukkan nilai sensitifitas suatu 

kelompok makroinvertebrata indikator terhadap polutan (semakin tinggi 

nilainya, maka semakin tidak sensitive). 

3. Kolom III: berisi frekuensi ditemukannya kelompok makroinvertebrata 

indikator ketika pengamatan dilakukan. 

4. Kolom IV: berisi nilai biotik indeks dari setiap kelompok makroinvertebrata 

indikator berdasarkan jumlah taksa yang ditemukan. 

Berdasarkan tabel standar BBI, kualitas air diklasifikasikan menjadi 6 kelas 

seperti tercantum dalam tabel berikut: 

Tabel 2.8 Klasifikasi Kualitas Air Berdasarkan BBI 

Kelas Biotik Indeks Tingkat Pencemaran 

I 10-9 Terpolusi ringan/tidak terpolusi 

II 8-7 Sedikit terpolusi 

III 6-5 Terpolusi dalam jumlah sedang 

IV 4-3 Terpolusi berat 

V 2-1 Terpolusi sangat berat 

(Sumber : Biotic Indeks Manual For Secondary School, University Gent, Belgium 

(1999)) 
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2.3 Ekosistem Air Tawar 

Sistem perairan yang menutupi tiga per empat bagian dari permukaan 

bumi dibagi dalam dua katagori utama, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem 

air laut. Dari kedua sistem perairan tersebut air laut mempunyai bagian yang 

paling besar yaitu lebih dari 97%, sisanya adalah air tawar yang sangat penting 

artinya bagi manusia untuk aktivitas hidupnya (Barus, 1996 dalam Yazwar).  

Menurut McNaughton (1979) ekosistem perairan tawar secara umum 

dibagi menjadi dua yaitu perairan perairan menggenang (lentic water) dan 

perairan mengalir (lotic water). Perairan menggenang disebut juga perairan tenang 

yaitu perairan dimana aliran air lambat atau bahkan tidak ada dan massa air 

terakumulasi dalam periode waktu yang lama, contohnya adalah waduk, rawa, 

danau dan lain-lain. Perairan lotik dicirikan adanya arus yang terus menerus 

dengan kecepatan bervariasi sehingga perpindahan massa air berlangsung terus-

menerus, contohnya antara lain: sungai, kali, kanal, parit, dan lain-lain.  

Sungai merupakan salah satu ekosistem lotik (perairan mengalir) memiliki 

fungsi sebagai tempat hidup organisme (Nangin, 2015). Sungai sebagai salah satu 

jenis media hidup bagi organisme perairan, seringkali tidak dapat terhindarkan 

dari masalah penurunan kualitas perairan sebagai akibat dari perkembangan 

aktivitas manusia, seperti adanya aktivitas perindustrian yang berdiri disekitar 

daerah aliran sungai. Perairan sungai Sudimoro kabupatan Mojokerto  merupakan 

salah satu contoh sungai yang mempunyai aktivitas perindustrian di daerah sekitar 

alirannya (Rudiyanti, 2009). Sungai adalah salah satu sumber daya alam yang 

sering digunakan masyarakat untuk kegiatan sehari-hari. Peran sungai disetiap 
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tempat sangat penting untuk keseharian masyarakat. Tidak semua sungai 

memenuhi baku mutu yang layak digunakan masyarakat, karena masih banyak 

pencemaran sungai terjadi akibat ulah dari setiap individu (Putra, 2014). 

 

2.4 Sungai Sudimoro  

Sungai Sudimoro merupakan salah satu sungai yang terdapat di Desa 

Sampang Agung Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Aliran sungai ini 

berasal dari daerah pegunungan tepatnya gunung welirang menuju sungai 

berantas. Keberadaan sungai Sudimoro dekat dengan perindustrian dan 

pemukiman penduduk. Tepatnya di belakang pabrik bir, dengan adanya kegiatan 

industri yang menghasilkan limbah cair dibuang ke aliran sungai. Sungai 

Sudimoro digunakan wadah pembuangan akhir limbah cair oleh pabrik bir, 

sehingga menimbulkan dampak negatif bagi makhluk hidup atau organisme yang 

berada di sekitar lingkungan Desa Sampang Agung dan berdampak terhadap 

kualitas air.  

 
 Gambar 2.8 Letak Sungai Sudimoro 

(Sumber: www.googlemaps.com) 
 

http://www.googlemaps.com/
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2.5 Kualitas Perairan  

Kualitas air atau perairan adalah mutu air yang memenuhi standar untuk 

tujuan tertentu. Syarat yang ditetapkan sebagi standar mutu air berbeda Syarat 

yang ditetapkan oleh PP No. 82 Tahun 2001, standar mutu air berbeda-beda 

tergantung tujuan penggunaan. Kualitas air dapat diketahui nilainya dengan 

mengukur perubahan fisika, kimia, dan biologi (Nangin, 2015).  

Kualitas air dapat diketahui dengan melakukan pengujian tertentu terhadap 

air tersebut, pengujian yang dapat dilakukan adalah uji fisik kimia, uji biologi atau 

bisa juga dengan uji kenampakan (bau dan warna). Meskipun demikian, ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengukuran tingkat 

kualitas suatu perairan, yaitu: 

a. Keberadaannya sangat dipengaruhi musim, sehingga pengambilan contoh 

harus dilakukan pada tiap-tiap musim. 

b. Makroinvertebrata hanya memberikan respon terhadap pengaruh perubahan 

kondisi lingkungan tertentu.  

c. Kondisi fisik dan kimia danau seperti substrat dasar danau, luas danau, 

kemiringan, kedalaman, kandungan unsur hara dan konsentrasi oksigen 

terlarut dapat mempengaruhi keberadaan makrozoobentos. 

Sehingga dengan cara melakukan biomonitoring makrozoobentos dapat 

mengetahui baik buruknya suatu perairan dimana sangat dipengaruhi oleh 

berbagai kegiatan aktifitas disekitarnya, Sering kali suatu kegiatan yang ada dapat 

menurunkan kualitas lingkungan yang ada di sekitarnya yang pada akhirnya akan 

menggangu kehidupan biota akuatik (Rahayu S, 2009). 
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2.6 Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Air Berdasarkan 

Makrozoobentos 

Kehidupan biota melakukan penyebaran baik jenis dan komunitas pada 

makroinvertebrata. Suatu komunitas biota banyak atau sedikitnya ditentukan oleh 

sifat fisika kimia dan biologis perairan. Sifat fisika kimia pada perairan sungai 

sangat penting bagi suatu ekologi, oleh karena itu, selain melakukan pengamatan 

terhadap faktor biotik seperti pada makrozoobentos, perlu juga dilakukan 

pengamatan parameter fisika suatu perairan. Sifat fisisk dari perairan seperti suhu, 

dan kekeruhan. Sifat kimia dari perairan seperti  derajat keasaaman (pH), 

Biochemical Oxygen Demand (BOD), dan Chemical Oxygen Demand (COD) 

1. Suhu 

Suhu merupakan suatu ukuran yang menunjukan derajat panas benda, 

Suhu biasa di gambarkan sebagai ukuran energi gerakan molekul. Suhu sangat 

berperan dalam mengendalikan kondisi ekosistem suatu perairan. Suhu sangat 

mempengaruhi segala proses yang terjadi di perairan baik fisika, kimia dan 

biologi badan air. Suhu juga mengatur proses kehidupan dan penyebaran 

organisme (Nybakken, 1992).  

Suhu di alam dapat menjadi faktor penentu atau pengendali kehidupan 

flora dan fauna akuatis, terutama suhu di dalam air yang telah melampaui ambang 

batas terlalu panas atau terlalu dingin bagi kehidupan flora dan fauna akuatik. 

Kelarutan berbagai jenis gas di dalam air serta semua aktivitas biologi dan 

fisiologi.  

https://realtechwater.com/chemical-oxygen-demand/
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Suhu yang mempunyai pengaruh besar terhadap kelarutan oksigen di 

dalam suatu perairan, apabila suhu air naik maka kelarutan oksigen didalam air 

menurun. Bersamaan dengan meningkatnya suhu juga akan meningkatkan 

aktifitas metabolisme akuatik sehingga kebutuhan akan oksigen juga menigkat 

(Sinaga, 2009). 

2. Kekeruhan 

Kekeruhan air pada umumnya disebabkan oleh adanya bahan-bahan 

rersuspensi dan senyawa koloid partikel-partikel lumpul, pasir, bahan organik dan 

anorganik, plankton serta orgnaisme mikroskopis lainnya di dalam air ( Boyd 

1982 dalam christianto, 2002). Kekeruhan menggambarkan sifat optik air terhadap 

transmisi cahaya dimana kekeruhan membatas masuknya caha kedalam sungai. 

semakin keruh air, semakin tinggi daya hantar listriknya dan banyak pula 

padatannya. 

3. Debit air  

Debit air sungai adalah jumlah air yang mengalir dari suatu penampang 

tertentu (sungai, saluran, mata air) persatuan waktu (L/s). Dalam kegiatan 

pengukuran debit air Sungai Cisalak ini digunakan metoda Apung. Metode ini 

adalah metode tidak langsung dalam pengukuran debit air, karena hanya 

kecepatan aliran yang di ukur, yaitu dengan mengukur waktu yang dibutuhkan 

benda apung untuk melewati jarak yang telah di tentukan pada suatu aliran sungai. 

Metode ini juga tidak membutuhkan peralatan yang khusus, tetapi dapat 

memperoleh hasil yang layak (Sumantry, 2012). 
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Kecepatan aliran merupakan hasil bagi antara jarak lintasan dengan waktu 

tempuh. Setelah didapatkan luas penampung (A) dan kecepatan aliran (V) dapat dihitung 

debit yang merupakan jumah total debit aliran pada setiap penampang. 

4. Derajat keasaman (pH) 

Derajat keasaman (pH) merupakan suatu ukuran dari konsentrasi dari ion 

hydrogen dan menunjukkan suasana air tersebut apakah asam atau basah, pada 

pH7 air dikatan tidak bersifat asam atau basah (alkali). Bila pH dibawah 7 berarti 

asam dan bila diatas 7 berarti basah. Pengaruh perubahan pH secara langsung 

dapat meningkatkan daya racun ammonia dan unsure logam dalam air (Risky, 

2010). Organisme perairan mempunyai kemanpuan berbeda dalam menolerir pH 

perairan. Batasan toleransi organisme terhadap pH bervariasi dan di pengaruhi 

banyak faktor antara lain suhu, oksigen terlarut, alkalinitas, adanya berbagai anion 

dan kation serta jenis dan stadia organisme (Pescood, 1973) 

5. Biochemical Oxygen Demand (BOD) 

Kebutuhan oksigen biologi (BOD) didefinisikan sebagai banyaknya 

oksigen yang diperlukan oleh organisme pada saat pemecahan bahan organik, 

pada kondisi aerobik. Pemecahan bahan organik diartikan bahwa bahan organik 

ini digunakan oleh organisme sebagai bahan makanan dan energinya diperoleh 

dari proses oksidasi (PESCOD, 1973). Parameter BOD, secara umum banyak 

dipakai untuk menentukan tingkat pencemaran air buangan. Penentuan BOD 

sangat penting untuk menelusuri aliran pencemaran dari tingkat hulu ke muara.  

Penentuan BOD merupakan suatu prosedur biasayang menyangkut 

pengukuran banyaknya oksigen yang digunakan oleh organisme selama 

organisme tersebut menguraikan bahan organik yang ada dalam suatu perairan, 
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pada kondisi yang harnpir sama dengan kondisi yang ada di alam. Selama 

pemeriksaan BOD, sampel yang di periksa harus bebas dari udara luar untuk 

rnencegah kontaminasi dari oksigen yang ada di udara bebas. Konsentrasi air 

buangan atau sampel tersebut juga harus berada pada suatu tingkat pencemaran 

tertentu, hal ini untuk menjaga supaya oksigen terlarut selalu ada selama 

pemeriksaan. Hal ini penting diperhatikan mengingat kelarutan oksigen dalam air 

terbatas dan hanya berkisar ± 9 ppm pads suhu 20°C (Sawyer, 1978). 

6. Chemical Oxygen Demand (COD) 

Chemical oxygen demand merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan 

dalam proses oksidasi kimia yang dinyataakan dalam mg O2/I. Dengan mengukur 

nilai COD akan diperoleh nilai yang menyatakan jumlah oksigen yang dibutuhkan 

untuk proses oksidasi terhadap total senyawa organic baik yang mudah diuraikan 

secara biologis maupun terhadap yanag sukar atau tidak bisa diuraikan secara 

biologis (Barus, 1996). 

Chemical oxygen demand  erat kaitannya dengan BOD. Banyak zat 

organic yang tidak mengalami pengurairan biologi secara cepat berdasarkan 

pengujiannya tetapi senyawa-senyawa organik itu tetap menurunkan kualitas air, 

karena itu perlu diketahui konsentrasi organik dalam limbah dan setelah masuk 

dalam perairan. Untuk itulah tujuan diadakannya uji COD. Pengujian COD 

dilakukan dengan mengambil contoh dengan volume tertentu yang jumlahnya 

sedikit diatas yang diperlukan. 
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2.7 Sumber Belajar  

Suatu hasil penelitian sebelum dimanfaatkan sebagai sumber belajar harus 

diseleksi terlebih dahulu. Strukturisasi hasil penelitian menjadi media 

pembelajaran, seleksi pemanfaatan hasil penelitian sebagai media pembelajaran 

dan pemanfaatan hasil penelitian sebagai media pembelajaran secara 

instruksional. Strukturisasi hasil penelitian sebagai sumber belajar dan selanjutnya 

diorganisasikan menjadi media pembelajaran (Nurcahyo, 2007). 

Sumber belajar adalah semua jenis sumber yang ada di sekitar kita yang 

memungkinkan kemudahan terjadinya proses belajar (Asyhar,2012). Sering kita 

dengar istilah sumber belajar (learning resource), orang juga banyak yang telah 

memanfaatkan sumber belajar, namun umumnya yang diketahui hanya 

perpustakaan dan buku sebagai sumber belajar. Padahal secara tidak langsung apa 

yang mereka gunakan, orang, dan benda tertentu adalah termasuk sumber belajar 

(Lindiani, 2009).Sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan 

disimpan dalam berbagai bentuk media, yang dapat membantu siswa dalam 

belajar sebagai perwujudan dari kurikulum. Bentuknya tidak terbatas apakah 

dalam bentuk cetakan, video, format perangkat lunak atau kombinasi dari 

berbagai format yang dapat digunakan oleh siswa ataupun guru. Sadiman (2004) 

mendefinisikan sumber belajar sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

belajar, yakni dapat berupa orang, benda, pesan, bahan, teknik, dan latar. 
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2.7.1 Fungsi sumber belajar 

Dengan melihat potensi yang dimiliki sumber belajar yang demikian besar 

untuk pencapaian tujuan pendidikan, Sudjana dan Rivai(1989) menyatakan bahwa 

sumber belajar dapat berfungsi sebagai berikut:  

1. Menimbulkan kegairahan belajar, karena bukan guru saja yang dapat dijadikan 

tumpuan untuk memecahkan masalah dalam proses belajar mengajar, 

melainkan lingkungan sekitar, manusia sumber (nara sumber) juga dapat 

dijadikan pegangan dalam memecahkan masalah. 

2. Memungkinkan adanya interaksi yang lebih langsung antara peserta didik 

dengan lingkungan. Lingkungan yang sudah dirancang oleh pendidik untuk 

disajikan dalam proses belajar mengajarnya akan memberikan peluang kepada 

peserta didik untuk berinteraksi secara langsung dengan lingkungannya. 

3. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari pengalaman- 

pengalaman langsung mempunyai nilai tersendiri bagi peserta didik yang tetap 

akan mengakar pada pikirannya untuk waktu yang relatif lama. 

4. Memungkinkan peserta didik untuk belajar mandiri sesuai dengan tingkat 

kemampuannya. 

5. Menghilangkan kekacauan penafsiran yang berbeda karena yang digunakan 

belum bisa menjelaskan hakekat/pengertian dari sesuatu yang diajarkan. 

2.7.2 Klasifikasi sumber belajar 

Sumber belajar diklasifikasikan menurut jenis sumber belajarnya, maka 

aka tersusun sebagai berikut: 
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a. Pesan, adalah pelajaran atau informasi yang diteruskan oleh komponen lain 

dalam bentuk ide, fakta, arti, dan data.  

b. Orang, mengandung pengertian manusia yang bertindak sebagai penyimpan, 

pengolah, dan penyaji pesan. Tidak termasuk mereka yang menjalankan 

funsgi pengembangan dan pengelolaan sumber belajar.  

c. Bahan, merupakan sesuatu (bisa pula disebut program atau software) yang 

mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun oleh 

dirinya sendiri.  

d. Alat, adalah sesuatu (biasa pula disebut hardware) yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan yang tersimpan di dalam bahan.  

e. Teknik, berhubungan dengan prosedur rutin atau acuan yang disiapkan untuk 

menggunakan bahan, peralatan, orang dan lingkungan untuk menyampaikan 

pesan.  

f. Lingkungan (Latar), merupakan situasi sekitar di mana pesan diterima. 

Keenam media belajar tersebut juga merupakan komponen system dalam 

pembelajaran, artinya dalam setiap kegiatan pembelajaran selalu terdapat 

keenam komponen tersebut.  

Bahan-bahan yang merupakan sumber belajar tersebut perlu 

dikembangkan dan dikelola dengan sebaik-baiknya oleh sebuah badan/wadah 

yang disebut Pusat Sumber Belajar agar dapat memberikan kemudahan dan 

berfungsi secara optimal untuk proses pembelajaran. Jika ditinjau dari asal 

usulnya, sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: sumber belajar yang 

dirancang (Learning resource by Design) yaitu sumber belajar yang memang 
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sengaja dibuat untuk tujuan pembelajaran. Contohnya adalah: buku pelajaran, 

modul, program audio, transparansi (OHT). 

Jenis media belajar yang kedua adalah media belajar yang sudah tersedia 

dan tinggal dimanfaatkan (Learning Resource by Utilization ) yaitu sumber 

belajar yang tidak secara khusus dirancang untuk keperluan pembelajaran, namun 

dapat ditemukan, dipilih dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Jadi, 

begitu banyaknya sumber belajar yang ada di seputar kita yang semua itu dapat 

kita manfaatkan untuk keperluan belajar. Seorang guru hanya merupakan salah 

satu dari sekian banyak sumber belajar yang ada. Bahkan guru hanya salah satu 

sumber belajar yang berupa orang, selain petugas perpustakaan, petugas 

laboratorium, tokoh-tokoh masyarakat, tenaga ahli/terampil, tokoh agama, dll. 

Dilihat dari segi fungsi dan perannya, terutama kemampuannya dalam melakukan 

interaksi dan komunikasi dengan para peserta didik, sumber belajar dapat 

dibedakan menjadi dua macam yaitu: alat peraga (teaching aids) atau alat audio 

visual (audio-visual aids) dan media pembelajaran (Sudjarwo, 1989). 

2.7.3 Pemilihan sumber belajar  

Agar pemilihan sumber dan media belajar tepat sasaran, maka perlu 

diperhatikan berbagai faktor yang menjadi dasar pertimbangan dalam pemilihan 

sumber media pembelajaran. Kriteria sumber media pembelajran yang baik perlu 

diperhatikan menurut Asyhar (2012) adalah sebagai berikut: 

a. Jelas dan rapi. Sumber media belajar yang baik harus jelas dan rapi dalam 

penyajianya. 
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b. Bersih dan Menarik. Bersih di sini berarti tidak ada gangguan yang tak perlu 

pada teks, gambar, suara dan video. 

c. Cocok degan sasaran. Sumber media belajar yang efektif untuk kelompok 

besar belum tentu sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau 

perorangan. 

d. Relevan dengan topik yang diajarkan. Harus sesuai degan karakteristik isi 

berupa fakta, konsep, prinsip dan prosedural. 

e. Sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sumber media belajar yang baik adalah 

sesuai tujuan instruksional yang telah ditetapkan secara umum. 

f. Praktis, luwes dan tahan. Kriteria ini menuntut para guru/instruktur untuk 

memilih sumber media yang ada, mudah diperoleh, atau mudah dibuat sendiri 

oleh guru. 

g. Berkualitas baik. Kriteria sumber belajar dan media secara teknis harus 

beekualitas baik. 

h. Ukuran sesuai dengan lingkungan belajar. Sumber belajar dan media yang 

terlalu besar sulit digunakan dalam suatu kelas yang berukuran terbatas serta 

dapat menyebabkan jalanya kegiatan proses pembelajaran menjadi kurang 

kondusif.  

Hasil dari penelitian ini, selanjutnya akan di gunakan sebagai sumber 

belajar biologi pada kelas X pada materi pokok Keanekaragaman Hayati yang 

berupa Booklet 
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2.7.4 Booklet sebagai sumber belajar  

a. Booklet  

Menurut Rahmawati, dkk (2013), pengertian buklet adalah buku 

berukuran kecil (setengah kuarto) dan tipis, tidak lebih dari 30 halaman 

bolak-balik yang berisi tulisan dan gambar. Akronim dari buku dan leaflet, 

artinya media Booklet merupakan perpaduan antara leaflet dengan buku 

atau sebuah buku dengan format (ukuran) kecil seperti leaflet. Fungsi 

Booklet untuk menyediakan referensi (bahan bacaan) bagi kelompok 

masyarakat atau masyarakat umum yang akses terhadap buku sumber 

terbatas karena keterbatasan mereka (nelayan, petani, ibu-ibu pedesaan 

dan sebagainya). Struktur dan komponen pada isi Booklet sama seperti 

buku pada umumnya yaitu; ada pendahuluan, isi dan penutup (Rahmawati, 

dkk. 2013.) untuk membuat isi dari sebuah desain ada lima hal yang harus 

diperhatikan yaitu; (1) tujuan desain itu, (2) target audience, (3) pesan 

yang ingin desampaikan, (4) bagaimana cara penyampaiannya (tergantung 

pesan, target audience dan pesannya, contoh audience adalah anak-anak 

cara penyampainnya dengan Booklet yang colorful), (5) media 

penyampaiannya dan kapan akan disampaikan kepada audience. 

b. Keunggulan Booklet  

Menurut Ewles (1994) media Booklet memiliki keunggulan 

sebagai berikut. a) pengguna dapat menyesuaikan dari belajar mandiri, b) 

pengguna dapat melihat isinya pada saat santai, c) informasi dapat dibagi 

dengan keularga dan teman, d) mudah dibuat, diperbanyak dan diperbaiki 
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serta mudah disesuaikan, e) mengurangi kebutuhan mencatat, f) dapat 

dibuat secara sederhana dengan biaya relatif murah, g) awet, h) daya 

tampung lebih luas, i) dapat diarahkan pada segmen tertentu.  

Manfaat Booklet sebagai media komunikasi adalah sebagai berikut. 

a) menimbulkan minat sasaran pendidikan, b) membantu di dalam 

mengatasi banyak hambatan, c) membantu sasaran pendidikan untuk 

belajar lebih banyak dan cepat, d) merangsang sasaran pendidikan untuk 

meneruskan pesan-pesan yang diterima kepada orang lain, e) 

mempermudah penyampaian bahasa pendidikan, f) Mempermudah 

penemuan informasi oleh sasaran pendidikan, g) mendorong keinginan 

orang untuk mengetahui lalu mendalami dan akhirnya mendapatkan 

pengertian yang lebih baik, h) membantu menegakkan pengertian yang 

diperoleh. 

Booklet umumnya digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan tentang isu-isu kesehatan, karena Booklet memberikan 

informasi dengan spesifik, dan banyak digunakan sebagai media alternatif 

untuk dipelajari pada setiap saat bila seseorang menghendakinya. Untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan tersebut perlu dilakukan suatu proses 

pendidikan kesehatan dengan menggunakan media karena keberhasilan 

proses pendidikan kesehatan yang dilakukan tergantung pada beberapa 

faktor, di antaranya: kurikulum, sumber bahan ajar, termasuk sarana dan 

prasarana (Mudjiono, 1989). Berdasarkan pernyataan tersebut dapat 

diketahui bahwa Booklet dapat digunakan untuk proses pembelajaran 
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secara mandiri. Penggunaan Booklet tentang panduan konservasi penyu 

diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku 

masyarakat. 

c. Komponen – komponen Booklet 

Menurut sitepu (2012:160) unsure-unsur atau bagian-bagian pokok 

yang secara fisik terdapat dalam buku yaitu: 

1. Sampul buku (cover) 

2. Bagian depan, memuat halaman judul, halaman kosong, halaman judul 

utama, halaman daftar isi, dan kata pengantar, setiap nomor halaman 

dalam bagian depan buku teks menggunakan angka Romawi kecil. 

3. Bagian teks memuat bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada 

siswa, terdiri atas judul bab, dan sub judul, setiap bagian dan bab baru 

dibuat pada halaman berikutna dan diberi nomor halaman mulai angka 

1. 

4. Bagian belakang buku terdiri atas daftar pustaka. 

d. Prinsip Desain pada Booklet 

Ada enam elemen yang harus diperhatikan pada saat merancang teks 

berbasis cetakan (Azhar Arsyad, 1996:85). Enam elemen tersebut adalah 

konsistensi, format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf dan penggunaan 

spasi. 

1) Konsistensi; Format dan jarak spasi harus konsisten, jika antara baris 

terlalu dekat akan membuat tulisan terlihat tidak jelas pada jarak 
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tertentu. Format dan jarak yang konsisten akan membuat booklet 

terlihat lebih rapi dan baik. 

2) Format;  Format tampilan dalam booklet menggunakan tampilan satu 

kolom karena paragraph yang digunakan panjang. Setiap isi materi 

yang berbeda dipasahkan dan diberi label agar memudahkan untuk 

dibaca dan dipahami oleh peserta didik. 

3) Organisasi; Booklet disusun secara sitematis dan dipisahkan dengan 

menggunakan kotak-kotak agar peserta didik mudah untuk membaca 

dan memahami informasi yang ada di booklet menggambar macam-

macam celana wanita. 

4) Daya tarik; Booklet menggambar macam-macam celana wanita 

didesain dengan menarik seperti menambahkan gambar yang 

berhubungan dengan isi materi, sehingga memotivasi peserta didik 

untuk terus membaca. 

5) Ukuran huruf; Huruf yang digunakan dalam booklet yaitu arial dengan 

ukuran 11. Menghindari penggunaan huruf kapital pada seluruh teks, 

huruf kapital hanya digunakan sesuai dengan kebutuhan. 
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2.8 Kerangka Konseptual 

LIMBAH 

Daerah Aliran sungai sudimoro 

Faktor  Keberlangsungan  

Hidup 

1. Suhu

2. Kekeruhan

3. pH

4. BOD

5. COD

6. Debit air

Mempengaruhi keanekaragaman 

makrozoobentos: 

1. Molusca

2. Insecta

3. Gastropoda

4. Tubificidae

5. Filum Annelida

Kualitas air  sungai meliputi : 

1. Tidak tercemar

2. Sedikit tercemar

3. Sedang tercemar

4. Tercemar  berat

5. Tercemar sangat berat

Sebagai sumber biologi dalam bentuk  Booklet 

BISEL Biotik Indeks (BBI) 


