
1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perairan Sungai Setail Kabupaten Banyuwangi banyak dimanfaatkan oleh  

masyarakat sekitar untuk berbagai aktivitas, yaitu aktivitas perikanan, industri 

maupun domestik. Kegiatan ini dipandang dapat mengakibatkan pencemaran 

DAS (Daerah Aliran Sungai) sungai Setail. Penggunaan pestisida dari lahan-lahan 

pertanian yang nantinya akan terakumulasi di DAS sungai Setail juga dapat 

menyebabkan pencemaran air sungai. Seperti halnya kegiatan pertanian, industri 

dan pemukiman di sekitar alur sungai  yang terus meningkat setiap tahunnya turut 

menyumbang angka pencemaran sungai Setail. Berbagai macam aktivitas 

pemanfaatan sungai Setail pada akhirnya memberikan dampak terhadap sungai, 

yaitu penurunan kualitas air.  

Keberadaan fauna menjadi salah satu unsur penting di dalam suatu 

ekosistem. Fauna bersama dengan makhluk hidup lainnya membentuk komponen 

biotik. Unsur biotik dan unsur abiotik akan membentuk ekosistem. Gangguan 

terhadap fauna dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan hidup (Waratmini, 

dkk.2008). Salah satu fauna yang terdapat di sungai Setail adalah 

Makrozoobenthos. 

Makrozoobenthos merupakan organisme akuatik yang hidup di dasar 

perairan dengan pergerakan relatif lambat dan menetap serta daur hidupnya relatif 
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lama sehingga hewan tersebut mempunyai kemampuan merespon kondisi kualitas 

air secara terus menerus (Mason, 1993). 

Makrozoobentos mempunyai peranan sangat penting dalam siklus nutrien 

di dasar perairan. Montagna et al. (1989) menyatakan bahwa dalam ekosistem 

perairan, makrozoobentos berperan sebagai salah satu mata rantai penghubung 

dalam aliran energi dan siklus dari alga planktonik sampai konsumen tingkat 

tinggi. Menurut Odum (1993), benthos merupakan organisme yang hidup di 

permukaan atau di dalam substrat dasar perairan yang meliputi tumbuhan 

(fitobentos) dan hewan (zoobentos). Zoobentos memegang beberapa peran 

penting di suatu perairan seperti dalam proses dekomposisi dan mineralisasi 

material organik yang memasuki perairan (Lind 1985), serta menduduki beberapa 

tingkat trofik dalam rantai makanan (Odum, 1993). 

Penelitian makrozoobentos  yang dilakukan oleh Darojah (2005) 

menunjukkan bahwa kelimpahan makrozoobentos dipengaruhi oleh kualitas 

perairannya. Selain itu, hasil penelitian-penelitian tersebut juga menunjukkan 

adanya interaksi antara kegiatan manusia terkait dengan pencemaran lingkungan 

perairan yang merupakan habitat makrozoobentos. Mengingat semakin 

meningkatnya pembangunan di sekitar daerah sungai Setail sehingga keberadaan 

makrozoobenthos tersebut dapat dipakai sebagai bioindikator di dalam 

pemantauan apakah kondisi lingkungan di sungai Setail tersebut masih tergolong 

baik atau sudah menurun. 

Keragaman hewan invertebrata termasuk dalam pembelajaran biologi di 

kelas X SMA. KD 3.8 (Kurikulum 2013) menerapkan prinsip klasifikasi untuk 
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menggolongkan hewan ke dalam filum berdasarkan pengamatan anatomi dan 

morfologi serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Oleh karenanya peneliti 

dalam skripsi ini memberikan solusi yang dikembangkan dalam judul 

“Identifikasi Makrozoobentos Di Sungai Setail Kabupaten Banyuwangi 

Sebagai Sumber Belajar Biologi.”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan  di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Jenis-jenis makrozoobenthos apa saja yang ditemukan di Sungai Setail 

Kabupaten Banyuwangi? 

2. Bagaimana tingkat keanekaragaman, indek nilai penting, dan 

kemerataan dari makrozoobenthos yang terdapat di Sungai Setail 

Kabupaten Banyuwangi? 

3. Bagaimana cara pemanfaatan hasil penelitian identifikasi 

makrozoobenthos di sungai Setail kabupaten Banyuwangi sebagai 

sumber belajar biologi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui Jenis-jenis makrozoobenthos apa saja yang di 

temukan di Sungai Setail Kabupaten Banyuwangi. 

2. Untuk mengetahui tingkat keanekaragaman, indek nilai penting, dan 

kemerataan dari makrozoobenthos yang terdapat di Sungai Setail 

Kabupaten Banyuwangi 
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3. Untuk mengetahui cara pemanfaatan hasil penelitian identifikasi 

makrozoobenthos di sungai Setail kabupaten Banyuwangi sebagai 

sumber belajar biologi 

1.4 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis  

Menambah pengetahuan bagi masyarakat dan instansi terkait, hasil 

dari penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu cara penilaian 

kualitas air selain penilaian faktor fisik kimia perairan juga faktor 

biologis. 

2. Manfaat praktis : 

Manfaat bagi dunia pendidikan yaitu hasil penelitian ini secara 

keseluruhan dapat dijadikan sebagai sumber belajar dalam bidang 

kajian pendidikan lingkungan hidup dan pemanfaatan 

makrozoobenthos sebagai indikator biologis kualitas air sungai berupa 

modul yang dapat digunakan pembelajaran siswa jenjang SMA kelas 

X. 

1.5 Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi gambaran luas dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu:  

1. DAS Sungai Setail yang menjadi objek penelitian adalah di daerah 

kecamatan Genteng kabupaten Banyuwangi, berdasarkan parameter 

biologi, fisik dan kimia perairan. 
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2. Indikator biologis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

makrozoobenthos.  

3. Materi biologi yang digunakan sebagai penerapan dari penelitian ini 

adalah ciri, klasifikasi, dan peran hewan invertebrata. 

4. Pada penelitian makrozoobenthos hanya dilakukan di area 

pembuangan limbah tahu, pembuangan sampah warga, dan di area 

bawah jembatan. 

1.6  Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi salah penafsiran maka peneliti memberikan beberapa 

definisi yang perlu diketahui, sebagai berikut : 

1. Kualitas air 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). 

2. Makrozoobenthos merupakan organisme akuatik yang hidup di dasar 

perairan dengan pergerakan relatif lambat dan menetap serta daur 

hidupnya relatif lama sehingga hewan tersebut mempunyai 

kemampuan merespon kondisi kualitas air secara terus menerus 

(Mason 1993). 

 

 


