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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Afinitas 

Menurut Ludwig dan Reynolds (1988) dalam Fatria (2013) afinitas spesies 

merupakan metode untuk mengukur derajat tumpang tindih penggunaan sumber 

daya yang sama baik intra maupun interspesies. Pengukuran ini dapat berdasarkan 

ada atau tidaknya suatu spesies dalam unit sampling (asosiasi interspesies) atau 

berdasarkan pengukuran kuantitatif (kelimpahan) menggunakan analisis kovariasi 

interspesies. Bila dalam sebuah relung atau ekologi terjadi proses ketertarikan 

baik ketertarikan yang terjadi pada komunitas maupun spesies maka hal tersebut 

telah membuktikan bahwa adanya proses afinitas dalam sebuah relung ekologi. 

Interaksi spesies adalah hal penting dalam ekologi suatu spesies. Dalam 

suatu komunitas, terdapat sejumlah faktor biotic maupun abiotik yang 

mempengaruhi distribusi, kelimpahan, dan interaksi spesies. Adanya interaksi 

antar spesies akan menghasilkan suatu asosiasi antarspesifik yang polanya sangat 

ditentukan oleh apakah dua spesies memilih atau menghindari habitat yang sama, 

mempunyai daya penolakan atau daya tarik, atau bahkan tidak berinteraksi. 

Asosiasi ini bisa positif, negatif atau tidak ada asosiasi (Soegianto, 1994).  

Menurut Swasta (2006), aspek kajian tentang afinitas spesies dalam 

komunitas mengarah pada dua permasalahan utama yaitu tumpang tindih relung 

dan asosiasi antar spesies. Penelitian ini akan membahas tentang asosiasi antar 

spesies yang terjadi pada komunitas gastropoda. 
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2.1.1 Asosiasi Spesies 

Asosiasi spesies merupakan hubungan timbal balik antar spesies didalam 

suatu komunitas dan dapat digunakan untuk menduga komposisi komunitas 

(Michael, 1994). Menurut Nybakken, (2000) ada atau tidaknya asosiasi spesies 

dalam komunitas dapat menunjukkan tingkat keragaman dalam komunitas 

tersebut. Tingkat asosiasi spesies yang tinggi akan menunjukkan keragaman 

spesies yang tinggi pula. Interaksi dan asosiasi intra dan inter spesies (afinitas 

spesies) akan menghasilkan asosiasi spesifik yang polanya sangat ditentukan oleh 

apakah spesies memilih atau menghindari habitat yang sama, mempunyai daya 

penolakan atau daya tarik, atau tidak berinteraksi. Asosiasi bisa positif, negatif 

atau tidak adanya asosiasi. 

Menurut Michael (1994), asosiasi positif ditandai dengan kecenderungan 

spesies selalu ditemukan bersama-sama atau tidak ditemukan bersama dalam 

setiap petak pengamatan. Asosiasi positif cenderung bersifat mutualistik sehingga 

salah satu spesies tidak merasa dirugikan oleh spesies lainnya, sedangkan asosiasi 

negatif dapat terjadi karena adanya kompetisi atau persaingan dengan spesies lain 

terhadap sumberdaya (nutrisi) dan ruang yang sama. Dalam asosiasi negatif, 

hubungan antara spesies cenderung bersifat merugikan sehingga salah satu spesies 

akan tertekan. 

Terjadinya asosiasi disebabkan karena diantara spesies-spesies yang 

membentuk komunitas itu terdapat jalinan fungsional yang dapat melahirkan 

keterikatan interaktif diantara mereka. Keterikatan interaktif ini merupakan daya 

gabung yang cukup efektif yang dapat membuat beberapa spesies untuk hadir 

bersama dalam suatu habitat. Beberapa bentuk keterikatan interaktif yang 
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mendorong adanya asosiasi ini adalah symbiosis, protokooperatif, kompetisi, 

predasi, dan komensalisme (Odum, 1971; Krebs, 1978; Keindeigh, 1975) dalam 

Swasta, 2006. 

Menurut Kusmana (1995) asosiasi ini terjadi bila: a) Kedua spesies 

tumbuh pada lingkungan yang serupa, b) Distribusi geografi kedua spesies serupa 

dan keduanya hidup di daerah yang sama, c) Bila salah satu spesies hidupnya 

bergantung pada yang lain, d) Bila salah satu spesies menyediakan perlindungan 

terhadap yang lain. 

Menurut Swasta (2006) terjadinya asosiasi dapat disebabkan oleh dua faktor 

yaitu: 

1. Faktor internal 

Faktor internal ini terjadi yang berasal dari komunitas itu sendiri yaitu 

berkaitan dengan sifat biologi dan ekologi suatu komunitas. Sifat biologis dan 

sifat ekologis yang bersesuaian dapat menyebabkan beberapa spesies memilih 

cara dan kebutuhan hidup yang sama sehingga mereka cenderung ada bersama-

sama dalam suatu habitat. Peluang asosiasi antar spesies sangat ditentukan oleh 

luas atau sempitnya kisaran berbagai peubah ekologis yang menjadi penentu 

kehadiran spesies dalam suatu habitat. Semakin luas kisaran peubah ekologis, 

peluang hadirnya banyak spesies dalam satu corak habitat semakin besar, dan 

ini berarti peluang adanya asosiasi diantara beberapa spesies menjadi semakin 

besar pula. 
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2. Faktor eksternal 

Faktor eksternal berasal dari habitat suatu komunitas yaitu tingkat kemampuan 

habitat dalam menyediakan pilihan berbagai kondisi lingkungan dan 

sumberdaya yang menjadi kebutuhan bagi komunitas. 

 

2.1.2 Interaksi Antar Spesies 

Semua makhluk hidup selalu bergantung kepada makhluk hidup yang lain, 

tiap individu akan selalu berhubungan dengan individu lain yang sejenis atau lain 

jenis, baik individu dalam satu populasinya atau individu-individu dari populasi 

lain. Jadi interaksi spesies merupakan, hubungan timbal balik antar organisme 

baik dari spesies yang sama maupun dari spesies yang berbeda. Interaksi demikian 

banyak kita lihat di sekitar kita. Persaingan terjadi ketika organisme baik dari 

spesies yang sama maupun dari spesies yang berbeda menggunakan sumber daya 

alam. Di dalam menggunakan sumber daya alam, tiap-tiap organisme yang 

bersaing akan memperebutkan sesuatu yang diperlukan untuk hidup dan 

pertumbuhannya (Tyara, 2012). 

Interaksi antarpopulasi dapat dikelompokkan berdasarkan mekanisme 

interaksi atau efek interaksi. Ekologiawan menggunakan kedua klasifikasi ini dan 

sering menggabungkan keduanya. Menurut Leksono (2007) berdasarkan 

mekanisme, interaksi dibagi menjadi enam jenis, yaitu sebagai berikut. 

1. Kompetisi 

Bila dua spesies tergantung pada sumber daya tertentu di lingkungannya 

maka mereka saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya tersebut. 

Biasanya sumber daya yang diperebutkan adalah makanan, selain itu bisa 
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juga tempat berlindung, tempat bersarang, sumber air, cahaya matahari, dan 

sebagainya. 

Secara klasik, kompetisi dibagi menjadi dua. Kompetisi eksploitataif 

/scramble, yaitu kompetisi yang terjadi bekerja secara tidak langsung dengan 

pengurangan sumber daya, dan kompetisi interferensi. Kontes, kompetisi 

yang melibatkan interaksi langsung antarspesies seperti teritorialitas dan 

interferensi kimia. 

2. Predasi 

Predasi cukup sulit didefinisikan dengan tegas karena kisaran organisme yang 

luas dalam mengkonsumsi makanannya.beberapa ekologiawan 

mendefinisikan predasi sebagai semua kegiatan mengkonsumsi termasuk 

herbivora, detrivori, parasitisme dan karnivora. Jika predasi dibatasi pada 

pengertian konsumsi satu organisme oleh organisme lain pada saat 

mangsanya dalam keadaan hidup maka detrivori tidak termasuk predasi. Kita 

mengenal istilah heterptrof sebagai organisme yang mendapatkan energi  dari 

organisme lain. Dengan demikian semua predator adalah heterotrof namun 

tidak semua heterotrof adalah predator. 

Menurut Tyara (2012), predasi merupakan interaksi antara dua atau lebih 

spesies yang salah satu pihak (prey, organisme yang dimangsa), sedangkan 

pihak lainnya (predator, organisme yang memangsa) beruntung. Hubungan 

ini sangat erat sebab tanpa mangsa, predator tak dapat hidup. Sebaliknya, 

predator juga berfungsi sebagai pengontrol populasi mangsa.  
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3. Herbivora 

Herbivora merupakan proses interaksi utama antara hewan dan tumbuhan . 

secara umum herbivora bersifat menguntungkan herbivor dan merugikan 

tumbuhan. 

4. Parasitisme 

Parasitisme adalah hubungan antarorganisme yang berbeda spesies, bila salah 

satu organisme hidup pada organisme lain dan mengambil makanan dari 

hospes/inangnya sehingga bersifat merugikan inangnya. Biasanya interaksi 

parasitisme ini dilakukan oleh tumbuhan atau hewan tingkat rendah dengan 

cara menumpang dan menghisap sari makanan dari hewan atau tumbuhan 

yang ditumpanginya. Hewan atau tumbuhan yang ditumpangi biasa disebut 

inang. Pada tumbuhan seperti tumbuhan benalu yang menempel pada pohon 

(Tyara, 2012). 

5. Penyakit 

Penyakit merupakan asosiasi antara mikroorganisme patogen dengan 

inangnya yang menyebabkan inang menderita secara fisiologis. 

6. Mutualisme 

Mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies 

yang saling menguntungkan kedua belah pihak oleh adanya asosiasi dan 

masing-masing spesies memang saling membutuhkan dan merupakan suatu 

keharusan untuk berasosiasi. Contoh, bakteri Rhizobium yang hidup pada 

bintil akar kacang-kacangan, bunga dan lebah (Tyara, 2012). 
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Mendeteksi asosiasi spesies mempunyai implikasi ekologi yang penting. 

Beberapa proses ekologis mungkin saja menghasilkan asosiasi positif atau negatif 

antar dua spesies (Soegianto, 1994). 

Adapun beberapa macam bentuk interaksi yang terjadi antar makhluk hidup 

yaitu: 

Tabel 2.1: Beberapa Macam Bentuk Interaksi Antarspesies. 

Contoh proses 
Interaksi  Negative  Positif 

Tidak ada interaksi 
 
 
 
 

Spesies mempunyai 
kebutuhan sumberdaya 
yang berbeda 

Spesies mempunyai 
respon yang sama 
terhadap suplay 
sumberdaya yang 
terbatas 

Mutualisme  Sumberdaya 
diperebutkan dan 
dipergunakan secara 
eksklusif oleh spesies 

Spesies satu dengan 
lainnya saling 
mempertinggi daya 
survivalnya 

Kompetisi Gangguan antar spesies 
menghasilkan 
keterasingan spesies 
lainnya 

Spesies berfluktuasi 
selaras dengan 
terbatasnya 
sumberdaya 

Predasi  Kepadatan predator yang 
tinggi menurunkan 
kepadatan mangsanya. 

Predator berfluktuasi 
selaras dengan 
kepadatan mangsanya  

(Sumber: Soegianto, 1994) 

 

2.2 Komunitas 

2.2.1 Definisi Komunitas 

Menurut Leksono (2007), komunitas merupakan sekumpulan spesies yang 

ditemukan dalam suatu habitat atau area. Batasan area atau habitat suatu 

komunitas dapat ditentukan, misalnya area diskret seperti telaga, kolam, sepotong 

kayu lapuk, dan sebagainya, atau batasan yang kontinyu seperti savana, hutan 

sekunder hutan rawa dan sebagainya. Komunitas terdiri atas sekumpulan spesies 



17 
 

yang kelimpahannya berkorelasi secara positif atau negatif dengan waktu atau 

tempat. 

Konsep komunitas adalah salah satu dari asas-asas dalam pemikiran dan 

praktek ekologi yang paling penting. Hal ini penting untuk teori ekologi sebab hal 

ini menegaskan kenyataan bahwa pusparagam jenis organisme biasanya hidup 

bersama didalam cara yang beraturan, tidak hanya begitu saja tersebar diatas bumi 

seperti yang bebas tidak tergantung satu sama lain (Odum, 1994). 

2.2.2 Karakteristik Komunitas 

Dalam  mempelajari komunitas ada beberapa parameter yang dapat diukur, 

yaitu komunitas yang bersifat kuantitatif, seperti kekayaan spesies, 

keanekaragaman spesies, dan kelimpahan dan komunitas bersifat kualitatif, seperti 

tingkatan trofik, bentuk dan karakter hidup. 

Leksono (2007), mengklasifikasikan karakter komunitas sebagai berikut: 

1. Kekayaan Spesies 

kekayaan spesies menunjukan jumlah spesies dalam suatu komunitas yang 

dipelajari. Untuk menentukannya perlu dilakukan suatu kajian intensif untuk 

dapat memperoleh informasi yang tepat mengenai jumlah spesies yang ada. 

Semakin banyak jenis spesies yang ada disuatu area, semakin tinggi tingkat 

kekayaannya. 

2. Keanekaragaman 

keanekaragaman spesies menggambarkan jumlah total proporsi suatu spesies 

relatif terhadap jumlah total individu yang ada. Semakin banyak jumlah 

spesies dengan proporsi yang seimbang menunjukan keanekaragaman yang 

semakin tinggi.  
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3. Kelimpahan Relatif 

Kelimpahan relatif dihitung dengan membandingkan kelimpahan individu 

satu spesies terhadap jumlah kelimpahan total individu tersebut dalam 

komunitas. 

4. Struktur Trofik 

Struktur trofik ditrntukan berdasarkan posisi spesies dalam piramida 

makanan. Struktur trofik ini ditentukan berdasarkan jenis makanan suatu 

spesies. Hubungan ini menggambarkan aliran energi dari spesies ke spesies 

lain. 

5. Bentuk Dan Karakter Hidup 

Bentuk hidup pada tumbuhan dapat diklasifikasikan dalam kelompok semak, 

perdu dan pohon. Ciri lain yang penting dalam menggambarkan vegetasi 

tumbuhan adalah karakter tumbuhan adalah karakter tumbuhan yang 

dominan, misalnya tumbuhan yang gugur daun, tumbuhan evergreen dan 

sebagainya. 

 

2.2.3 Klasifikasi Komunitas 

Klasifikasi komunitas dapat didefinisikan sebagai pengelompokan dari 

beberapa obyek, yang didasarkan pada persamaan yang dimiliki oleh obyek-obyek 

tersebut yang kemudian dikelompokkan berdasarkan persamaannya dalam 

komunitas. Pada awal lahirnya ekologi, klasifikasi komunitas dinyatakan secara 

intuisi, didasarkan pada keputusan yang sangat subyektif dan dijelaskan secara 

kualitatif, jadi bersifat lebih obyektif (Soegianto, 1994). 
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Masalah klasifikasi didalam komunitas biotik dapat dijelaskan dengan 

mengambil contoh-contoh yang disederhanakan. Misalnya kita jalan-jalan melalui 

padang rumput dan membuat catatan mengenai organisme yang penting yang kita 

amati. Setelah “sensus” demikian itu, kita akan memperoleh daftar: 

Tabel 2.2: Contoh Klasifikasi Komunitas: 

No Jenis Jumlah  

1.  Rumput jampang (blue grass) 48 hektar 

2.  White clover 2 hektar 

3.  Oak tree 2 batang 

4.  Sapi potong 2 ekor 

5.  Sapi perah 48 ekor 

6.  Ayam 6 ekor 

7.  Kalkun  2 ekor 

8.  Domba  1 ekor 

9.  Kuda 1 ekor 

(Sumber: Odum, 1994) 

Dari daftar tersebut menunjukkan bahwa rumput jambang merupakan 

“dominan” diantara produsen, dan ternak piara diantara konsumen. Komunitas 

tersebut jelas merupakan padang penggembalaan ternak piara. Gambaran yang 

lebih lengkap, tentunya akan dapat diperoleh jika kita mempelajari dari petani 

variasi musiman yang digunakan, produksi rumput dan daging, dan sebagainya 

dan jika kita mengetahui tentang kegiatan mikroorganisme didalam tanah. 

Sekalipun demikian, relatif hanya sedikit jenis yang seringkali mengendalikan 

komunitas dan mereka ini disebut dominan. 
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Langkah awal dalam klasifikasi komunitas adalah kegiatan pengambilan 

sampel, yang bertujuan untuk mendapatkan berbagai macam data baik kuantitatif 

maupun kualitatif. Data-data itu dapat berupa daftar spesies yang ada atau 

beberapa petunjuk tentang kelimpahan (seperti kepadatan, frekuensi, luas 

penutupan atau biomassa). Selanjutnya mengukur tingkat kesamaan antar semua 

pasangan unit sampling (SU), hal ini berguna untuk mengkuantifikasikan 

kesamaan atau ketidaksamaan diantara mereka. Selanjutnya SU (obyek) 

dikelompokkan berdasarkan tingkat kesamaannya (Soegianto, 1994). 

Menurut Soegianto (1994) terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam 

klasifikasi yaitu: 

1. Klasifikasi secara hierarchical dan reticulate. 

Pada klasifikasi secara hierarchical, kelompok dengan tingkat kesamaan 

yang lebih rendah secara eksklusif terkelompok menjadi subkelompok 

tersendiri dan terpisah dari kelompok dengan tingkat kesamaan yang lebih 

tinggi. Pada klasifikasi secara reticulate, kelompok didefinisikan secara 

terpisah, namun terikat bersama dalam suatu jaringan. 

2. Klasifikasi secara divisive dan agglomerative. 

Pada klasifikasi secara divisive, seluruh SU yang terkumpul dibagi dan dibagi 

kembali, pembagian berdasarkan pada tingkat kesamaan SU, sampai akhir 

pengelompokan diperoleh gambar inverted tree. Pada klasifikasi secara 

agglomerative, individu-individu SU dirangkai dan dirangkai kembali, 

perangkaian didasarkan pada tingkat kesamaan SU, sampai diperoleh bentuk 

pengelompokan yang lebih lebar (akan diperoleh gambar tree). 
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3. Klasifikasi secara monothetic dan polythetic. 

Pada klasifikasi secara monothetic, kesamaan dari dua SU atau kelompok 

didasarkan pada nilai variable tunggal, sebagai contoh data presence-absence 

dari spesies tunggal. Pada klasifikasi polythetic, kesamaan dua SU atau 

kelompok didasarkan pada kesamaan yang diukur dari sejumlah variable, 

sebagai contoh data kelimpahan spesies. 

 

2.3 Kelas Gastropoda 

Menurut (Hudha, 2002) gastropoda berasal dari dari kata gaster = perut, 

dan podos = kaki. Tubuh bilateral simetris, tetapi massa viceral umumnya 

melindungi di dalam cangkang spiral dan lunak. Contoh yang representatif adalah 

: Helix pomatia (siput air tawar), Achatina fulica (bekicot), Lymnea stagnalis. 

Kelas gastropoda dibagi menjadi beberapa subkelas yaitu: 

2.3.1 Subklas Prosobranchia 

Subklas ini merupakan ordo yang terbesar, beranggota ± 30.000 spesies. 

Dimana sebagian besar hidup di laut. Insang terletak didalam rongga mantel 

sebelah anterior dari pada jantung.viseral dari pada hewan ini mengikuti 

pembelitan, jenis kelaminnya terpisah (Jasin, 1987). 

Jasin (1987) mengklasifikasikan subklas Prosobranchia menjadi beberapa 

ordo yaitu: 

1. Ordo Archaeogastropoda 

Siput dengan bentuk primitif biasanya mempunyai sepasang insang di 

bipectinate, dua serambi (auricles) dan dua buah nefridia: cangkang 

melingkar atau simetris secara sekunder: umumnya di laut. Cangkang dengan 
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belahan (celah) atau berlubang. Scissurella dan Haliolis; keyhole limpet- 

Diodora, top shells- Trocus dan Calliostoma, Neretina dan Theodoxus adalah 

jenis dari family Neritidae yang telah memasuki perairan tawar. 

2. Ordo Meogastropoda 

Mempunyai sebuah insang unipectinate, sebuah auricle (serambi) dan sebuah 

nephiridium (karena organ-organ yang kanannya hilang), umumnya di laut, 

beberapa di air tawar dan darat, radula dengan 7 buah gigi pada jajaran 

melintang, kebanyakan siput termasuk ordo ini. Jenis laut antara lain; 

Littorina vermicularia, Strombus, Atlanta (pelagis), Polinices. Siput air tawar 

beroperculum Pila, Viviparus dan Belamya  dan Pomacea. 

3. Ordo Neogastropoda 

Insang sebuah dan unipectinate dengan Ospharadium yang bipectinate pada 

tepi cangkang terdapat takik (belahan, Notch), umumnya karnivor dan 

mempunyai probosis dengan 3 buah gigi besar-besar pada jajaran transversal, 

laut Urosalpinx (pengebor karang), Buccinum, Busycon, dan  Conus dan 

Murex. 

 

2.3.2 Subklas Opisthobranchia 

Subklas ini sering dimasukkan kedalam ordo Pulmonata pada subkelas 

Euthyneuria. Semua ordo ini hidup di laut. Cangkoknya kecil atau tak mempunyai 

insang, bila ada terletak dibelakang jantung. Viseralnya membelit dan hemaprodit 

(Jasin, 1987). 

Jasin (1987) mengklasifikasikan subklas Opisthobranchia menjadi 

beberapa ordo yaitu: 
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1. Ordo Cephalaspide 

Mempunyai cangkang eksternal atau internal; kepala bagian dorsal membesar 

seperti tameng. Contohnya Hydatina dan Gastropteron. 

2. Ordo Pyramidellacea  

Merupakan ektoparasit pada kerang dan Polychaeta. Mempunyai cangkang 

dan operkulum; probosis tidak mempunyai radula tetapi mengandung stylet 

(alat penusuk seperti jarum kecil). Pyramidella dan Brachystomia. 

3. Ordo Acochlidiacea 

Siput dengan ukuran sangat kecil sampai mikroskopis; tidak mempunyai 

cangkang, ada kalanya mempunyai spikul; tidak mempunyai insang ataupun 

rahang; hidup sebagai fauna interstisial diantara butir-butir pasir. Microhedyle 

dan Hedylopsis. 

4. Ordo Anaspidea 

Kelinci laut (Sea hares) ukuran tubuh besar. Cangkang mengecil dan 

tersembunyi dalam mantel; bentuk tubuh simetri bilateral secara sekunder; 

mempunyai insang dan rongga mantel; kaki dilengkapi parapodia disisi lateral. 

Contohnya jenis Aplysia dan Akera. 

5. Ordo Notaspidea 

Cangkang internal, eksternal atau tidak ada; rongga mantel tidak ada; insang 

tunggal, berlipit-lipit, terletak disebelah kanan. Umbraculum dan 

Pleurobranchus. 

6. Ordo Saccoglosa 

Radula dan sekitar mulut bermodifikasi sebagai alat untuk menusuk dan 

menghisap ganggang (algae); cangkang ada atau tidak ada. Berthelinia 
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merupakan gastropoda yang mempunyai dua keping cangkang (bivalved), 

terdapat di laut tropis dan Elysia.  

7. Ordo Thecosomata 

Pteropoda bercangkang atau kupu-kupu laut (sea butterfly). Siput bercangkang 

yang hidup pelagis dan mempunyai parapodia besar. Limacina dan Spiratella. 

8. Ordo Nudribranchia 

Tidak mempunyai cangkang maupun rongga mantel; tubuh simetri bilateral 

secara sekunder; insang asli lenyap tetapi acap kali mempunyai insang 

sekunder sekeliling anus; pada permukaan dorsal acapkali terdapat tonjol-

tonjolan (cerata) yang berisi pelebaran kelenjar pencernaan. Jenis Doris, 

Chromodoris ditaman nasional Bunaken, Eubranchus dan Glosodoris. 

 

2.3.3 Subklas Pulmonata 

Hewan pada subklas ini hidup di air tawar atau tanah, tak ada insang, rongga 

mantel berfungsi sebagai paru-paru. Cangkoknya sederhana, spiralnya teratur, 

kadang-kadang rudimenter. Sebagian anggota ordo ini cangkok mempunyai 

epiphragma, hemaprodit. Umumnya ovipar, beberapa vivipar, sebagian besar 

vegetarir tapi ada beberapa yang carnivor. Anggota ordo ini ± 20.000 spesies 

(Jasin, 1987). 

Jasin (1987) mengklasifikasikan subklas Pulmonata menjadi beberapa 

ordo yaitu: 

1. Ordo Stymmatophoral 

Tentakel dua pasang; pasangan kedua mempunyai mata di ujungnya. Siput 

darat; Achatina (bekicot) dan Helix. 
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2. Ordo Basommatophoral 

Tentakel sepasang; mata terletak pada pangkal tentakel; kebanyakan di air 

tawar, beberapa di laut. Limpet lau; siphonaria. Siput air tawar Liminaea, 

Pysa, Gyraulus dan Ferrisia.  

 

2.3.4 Gastropoda Air Tawar 

Gastropoda air tawar di pulau Jawa tercatat ada 62 jenis menyebar dari Jawa 

Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur (Jutting, 1956). Namun hasil pemantauan 

dan ekspedisi yang dilakukan 20 tahun terakhir, saat ini tercatat ada 66 jenis, 

bertambah 4 jenis yakni Pomacea canaliculata, Physastra stagnalis, P. 

Sumatrana yang masuk ke Indonesia sekitar 1980 an dan ditemukan Sulcospira 

yang diduga jenis baru. Beberapa jenis gastropoda menyebar luas di beberapa 

pulau lainnya, namun beberapa jenis lainnya terbatas hanya di pulau Jawa 

(Mousson, 1894). Gastropoda air tawar umumnya dijumpai di berbagai tipe 

habitat seperti sungai, rawa, danau. Kolam yang air tenang atau berair deras, pada 

perairan dangkal atau deras (> 10 m). Beberapa jenis gastropoda air tawar biasa 

dimakan, yakni keong tutut (Filopaludina spp.), keong gondang (Pila spp.) dan 

keong mas (Pomacea canaliculata) atau dikumpulkan sebagai pakan ternak itik 

dan lele (Ristiyanti, 2011). 

Beberapa jenis gastropoda yang banyak ditemukan disungai/air tawar adalah: 

1. Genus Thiaridae 

Pada genus ini paling banyak menyukai habitat air beraliran agak deras 

serta bagian dasar yang berlumpur, sehingga pada siput ini hampir semua 

habitat dapat dihuninya (Fadhilah, 2013). 
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Gambar 2.1: Melanoides tuberculata 

 (Sumber: Ristiyanti, 2011) 
2. Filopaludina 

Gastropoda air tawar genus  Filopaludina yang termasuk dalam suku 

(Family) Viviparidae,  merupakan jenis gastropoda yang umum dikenal di 

Asia dan Asia Tenggara.  Di Indonesia biasa disebut keong tutut, dijumpai 

menyebar luas hampir di berbagai tipe habitat, seperti sungai, rawa, danau, 

sawah, kolam baik yang berarus tenang maupun deras (Marwoto, 2009). 

  
Gambar 2.2: Filopaludina 
(Sumber : Ristiyanti, 2011) 

 
 

3. Planorbidae 

Dari anggota genus ini ada dua jenis yang pada umumnya sering dijumpai 

pada habitat-habitat yang banyak ditumbuhi oleh tumbuhan air yaitu 

Gyraulus convexiusculus dan Indoplonorbis exustus, sebab jenis ini 
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memanfaatkan tumbuhan air untuk meletakkan telur-telurnya (Kariono, 

2013). 

 
Gambar 2.3: Gyraulus convexiusculus dan Indoplanorbis exustus 

(Sumber: Ristiyanti, 2011) 
 

2.4 Keanekaragaman Biota Air Tawar 

Habitat air tawar menempati daerah yang relatif kecil pada permukaan bumi, 

dibandingkan dengan habitat laut dan daratan, tetapi bagi manusia kepentingannya 

jauh lebih berarti dibandingkan dengan luas daerahnya.  Karena organisme dalam 

air tawar (atau pada habitat alami yg lain) tidak diatur menurut taksonomi, 

beberapa jenis klasifikasi dengan dasar ekologis amat berguna (Odum, 1993). 

Menurut Odum, 1993 klasifikasi ekologis organisme air tawar ada 2 yaitu: 

1. Klasifikasi organisme berdasarkan niche utama pada posisinya dalam rantai 

energi atau rantai makanan yaitu: 

a. Autotrof (produsen) yaitu tanaman hijau dan mikroorganisme 

kemosintetik. 

b. Phagotrof (konsumen makro) yaitu herbivora, predator, parasit dan 

sebagainya. 

c. Saprotrof (konsumen mikro atau pengurai) yaitu diklasifikasikan 

berdasarkan asal bahan organik yang diuraikan 

2. Klasifikasi organisme berdasarkan bentuk kehidupannya atau kebiasaan 

hidupnya. 
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a. Bentos 

Bentos merupakan oragnisme yang melekat atau beristirahat pada dasar 

atau hidup didasar endapan. Binatang bentos dapat dibagi berdasarkan 

cara makannya menjadi pemakan penyaring (seperti kerang) dan 

pemakan deposit (seperti siput). 

b. Periphyton 

Organisme (baik tanaman maupun binatang dan daun) dari tanaman yang 

berakar atau permukaan lain yang menonjol dari dasar. 

c. Plankton 

Organisme mengapung yang pergerakannya kira-kira tergantung pada 

arus. Walaupun beberapa zooplankton menunjukan gerakan berenang 

yang aktif yang membantu mempertahankan posisi vertikal, plankton 

secara keseluruhan tidak dapat bergerak melawan arus. Secara praktis, 

net plankton adalah plankton yang tertangkap didalam jaringan yang 

amat halus yang ditarik dengan perlahan-lahan didalam air; nanoplankton 

terlalu kecil untuk dapat ditangkap dengan jaring dan harus disarikan dari 

air yang diambil dengan botol atau dengan pompa. 

d. Nekton 

Organisme yang dapat berenang dan bergerak dengan kemauan sendiri 

(dengan demikian dapat menghindari jaring plankton, botol air, dan lain-

lain). Ikan, amphibi, serangga air besar termasuk golongan ini. 

e. Neuston 

Organisme yang beristrahat atau berenang pada permukaan. 
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Diantara binatang konsumen, 4 kelompok menyusun sebagian besar biomas 

dari kebanyakan ekosistem air tawar, yaitu moluska, serangga air, udang-udangan 

dan ikan. Annelida, profera, protozoa dan cacing umumnya kurang penting, 

walaupun dalam kasus tertentu salah satu kelompok ini dapat tampak besar dalam 

ekonomi system itu (Odum, 1993). 

 

2.5 Tinjauan Umum Sungai Brantas 

Menurut Odum (1993) pada aliran air terdapat dua zona utama yaitu: 

1. Zona air deras 

Daerah yang dangkal dimana kecepatan arus cukup tinggi untuk menyebabkan 

dasar sungai bersih dari endapan dan materi lain yang lepas, sehingga 

dasarnya padat. Zona ini dihuni oleh bentos yang beradaptasi khusus atau 

organisme perifitik yang dapat melekat atau berpegang dengan kuat pada 

dasar yang padat, dan oleh ikan yang kuat berenang. 

2. Zona air tenang 

Bagian air yang dalam dimana kecepatan arus sudah berkurang, maka lumpur 

dan materi lepas cenderung mengendap didasar, sehingga dasarnya lunak, 

tidak sesuai untuk bentos permukaan tapi cocok untuk penggali nekton dan 

pada beberapa kasus plankton. 

 

2.5.1 Sungai Brantas 

Sungai Brantas merupakan sungai terpanjang di Jawa Timur, dengan 

panjang ± 320 km dengan daerah aliran seluas ± 12.000 km2, atau lebih kurang 

seperempat luas wilayah propinsi Jawa Timur. Sungai Brantas berasal dari lereng 
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Gunung Arjuna dan Anjasmara, bermuara di selat Madura. Jumlah penduduk di 

wilayah Madura ± 14 juta jiwa (40 % dari penduduk Jawa Timur), dimana 

sebagian besar bergantung pada sumber daya air, yang merupakan sumber daya 

utama bagi kebutuhan air baku untuk konsumsi domestik, irigasi, industri, 

rekreasi, pembangkit tenaga listrik dan lain-lain (Anonymous, 1996). 

Menurut Husamah (2010), Jumlah penduduk di wilayah tersebut mencapai 

14 juta jiwa atau 40 persen di antara total penduduk Jawa Timur. Sungai Brantas 

merupakan sumber utama kebutuhan air baku untuk konsumsi domestik, irigasi, 

kesehatan, industri, rekreasi, pembangkit tenaga listrik, dan lain-lain. Namun, 

kondisi Sungai Brantas saat ini ternyata memprihatinkan, meski diakui fungsinya 

sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Tingkat pencemaran sungai ini telah 

melewati ambang batas dan berpengaruh negatif terhadap kehidupan biota 

perairan serta kesehatan penduduk yang memanfaatkan air sungai. Bahan 

pencemar berasal dari limbah domestik, limbah pertanian, limbah taman rekreasi, 

limbah pasar, limbah hotel, limbah rumah sakit, dan limbah industri. Pembuangan 

sampah di sepanjang sempadan maupun langsung ke aliran Sungai Brantas bisa 

merugikan penduduk sekitar dan di kawasan yang lebih rendah. Sampah yang 

menumpuk menimbulkan bau busuk karena fermentasi, menjadi sarang serangga 

dan tikus, serta bisa menimbulkan kebakaran karena adanya gas metana di 

tumpukan sampah. Air yang mengenai sampah akan mengandung besi, sulfat, dan 

bahan organik yang tinggi ditambah kondisi BOD (Biochemical Oxygen Demand) 

dan COD (Chemical Oxygen Demand) yang melebihi standar air permukaan. 

Hasil pengukuran turbiditas air Sungai Brantas di Kota Malang, daerah 

yang masih tergolong sebagai hulu, menghasilkan kisaran angka 14 hingga 18 
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mg/l. Kisaran itu telah melebihi kekeruhan maksimum (5 mg/l) yang dianjurkan 

dari Baku Mutu Air pada Sumber Air Golongan A (Kep 02/MENKLH/I/1988). 

Ditinjau dari rasa, air Sungai Brantas juga tidak sesuai baku mutu. 

Faktanya, terdapat sekitar 330 ton per hari limbah cair dihasilkan dari aktivitas 

manusia di sepanjang DAS Brantas. Sekitar 483 industri mempunyai pengaruh 

secara langsung terhadap Sungai Brantas dengan kontribusi pencemaran hingga 

125 ton per hari (Sunarhadi dkk 2001). 

Kondisi sungai Brantas pada daerah hulu saat ini perlu mendapatkan perhatian 

khusus. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Handayani (2001), sungai 

Brantas bagian hulu menerima sekitar 22.054 kg TSS (Total Suspended Solid) per 

hari dengan kemampuan untuk melakukan self purification 68%. Tingkat 

pencemaran sungai ini diduga telah melewati daya tampung sungai dan 

berpengaruh negatif terhadap kehidupan biota perairan, serta kesehatan penduduk 

yang memanfaatkan air sungai. Bahan pencemar berasal dari limbah domestik, 

limbah pertanian, limbah taman rekreasi, limbah pasar, limbah hotel, limbah 

rumah sakit, dan limbah industri. 

Air sungai yang keluar dari mata air biasanya mempunyai kualitas yang sangat 

baik. Namun dalam proses pengalirannya air tersebut akan menerima berbagai 

macam bahan pencemar (Sofia dkk, 2010). Beberapa tahun terakhir ini, kualitas 

air sungai di Indonesia sebagian besar dalam kondisi tercemar, terutama setelah 

melewati daerah pemukiman, industri dan pertanian (Simon dan Hidayat, 2008). 

Meningkatnya aktifitas domestik, pertanian dan industri akan mempengaruhi dan 

memberikan dampak terhadap kondisi kualitas air sungai terutama aktifitas 
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domestik yang memberikan masukan konsentrasi BOD terbesar ke badan sungai 

(Priyambada dkk, 2008). 

Suatu sungai dikatakan terjadi penurunan kualitas air, jika air tersebut tidak 

dapat digunakan sesuai dengan status mutu air secara normal. Status mutu air 

adalah tingkat kondisi mutu air menunjukan kondisi cemar atau kondisi baik pada 

suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu 

air yang ditetapkan. Penentuan status mutu air dapat dilakukan salah satunya 

dengan menggunakan metode indeks pencemaran. Indeks pencemaran (Pollution 

Index) digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran relatif terhadap 

parameter kualitas air yang diizinkan. Indeks Pencemaran (IP) ditentukan untuk 

suatu peruntukan, kemudian dapat dikembangkan untuk beberapa peruntukan bagi 

seluruh badan air atau sebagian dari suatu sungai (KLH, 2003). 

 

2.6 Parameter Fisika Dan Kimia Air 

Dalam upaya untuk memanfaatkan sumberdaya air secara berkelanjutan 

dengan tingkat mutu yang diinginkan maka pengelolaan pencemaran air menjadi 

sangat penting. Salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam upaya pengelolaan 

ini adalah pemantauan dan interpretasi data kualitas air yang menyangkut fisika, 

kimia dan biologi (Effendi, 2000).  

Struktur komunitas gastropoda dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu 

faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor abiotik yaitu faktor lingkungan yang 

mempengaruhi keberadaan gastropoda adalah faktor fisika dan kimia yang 

meliputi suhu, cahaya, kecepatan air, okdigen terlarut, kandungan ion hydrogen 
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(PH) dan nutrient. Sedangkan secara biologi meliputi interaksi antar spesies serta 

pola sikles masing-masing spesies dalam komunitas. 

2.6.1 Parameter Fisika 

Ada beberapa parameter fisika yang dapat dijadikan acuan untuk 

mengetahui kualitas fisik air yaitu: 

1. Hidrologi 

Proses-proses hidrologi yang terjadi di daerah aliran sungai (DAS) 

menyebabkan muatan dan kandungan unsure-unsur atau bahan-bahan 

menjadi bertambah atau berkurang sehingga kualitas yang ada dapat 

mengalami perubahan. Misalnya air hujan yang jatuh disuatu DAS akan 

mengalami proses hidrologi dan sebagian akan tersimpan ke dalam 

cekungan-cekungan, partikel-partikel tanah, biota yang ada di DAS 

tersebut, sebagian mengalir menurut daerah gravitasinya, sebagian terserap 

kedalam tanah dan akhirnya mengalir keluar dalam bentuk sungai. Selama 

dalam proses hidrologi tersebut, kualitas air mengalami perubahan yang 

ditentukan atau dipengaruhi oleh struktur tanah dan kegiatan biota yang 

hidup didalamnya, dengan demikian maka kualitas air di suatu DAS akan 

berubah secara alami dan hanya biota yang dapat beradaptasi dengan 

perubahan itu yang dapat hidup (Agrista,2005). 

2. Suhu 

Suhu sangat berperan mengendalikan kondisi ekosistem perairan. 

Peningkatan suhu juga menyebabkan terjadinya peningkatan dekomposisi 

bahan organik oleh mikroba. Kisaran suhu optimum bagi pertumbuhan 

fitoplankton di perairan adalah 20 0C – 30 0C (Effendi, 2003). 
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Menurut Sukarno (2001) dalam Wijayanti (2007) bahwa suhu optimal 

untuk beberapa jenis Moluska yaitu 200C, apabila suhu lingkungan 

melebihi batas tersebut, maka akan mengakibatkan berkurangnya aktifitas 

kehidupan jenis moluska tersebut. 

3. Intensitas Cahaya 

Cahaya matahari merupakan sumber panas yang utama di perairan, 

karena cahaya matahari yang diserap badan air akan menghasilkan panas 

di perairan (Odum, 1994).  

4. Kecepatan Arus 

Sungai yang dalam memiliki arus air yang tenang dan memiliki 

substrat dasar yang terdiri dari pasir atau lumpur, hal ini karena kedalaman 

dapat mengurangi kecepatan arus yang melaju, sehingga lumpur dan 

materi lepas cenderung mengendap di dasar. Substrat dasar perairan yang 

berupa batu-batu pipih dan kerikil merupakan lingkungan hidup yang baik 

bagi hewan benthos sehingga mempunyai kelimpahan dan keragaman 

yang besar. Sebaliknya dasar perairan berupa pasir dan sedimen halus 

merupakan lingkungan hidup yang kurang baik untuk hewan 

benthos,tetapi dasar perairan berupa liat umumnya lebih baik daripada 

pasir (Odum, 1993).  

Menurut Ristiyanti dkk, (2011) bahwa beberapa jenis keong telah 

beradaptasi hingga mampu hidup di perairan dengan aliran air tenang atau 

deras. Selain habitat, substrat tempat keong melekatkan diri yaitu pada 

substrat seperti batu, kerikil, pasir, tumbuhan air, akar tumbuhan sangat 

erat kaitannya dengan perikehidupan keong seperti yang berkaitan dengan 
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jenis pakan, tempat melekatkan telur, atau melahirkan anakan-anakannya 

dan tempat sembunyi dari predator dan cahaya matahari.   

5. Kedalaman 

Kedalaman perairan mempengaruhi jumlah cahaya yang masuk 

sehingga dapat mempengaruhi suhu perairan dan berdampak terhadap 

kelimpahan dan distribusi hewan didalamnya. Penyinaran cahaya matahari 

berkurang secara cepat sesuai dengan makin tingginya kedalaman perairan 

(Nybakken, 1998). Menurut Ristiyanti dkk, (2011) bahwa keong mampu 

beradaptasi dengan kedalaman mulai < 25 cm atau > 8 m. 

6. Kekeruhan 

Kekeruhan air pada umumnya disebabkan oleh adanya bahan-

bahan tersuspensi dan senyawa koloid partikel-partikel lumpur, pasir, 

bahan organik dan anorganik, plankton serta organisme mikroskopis 

lainnya didalam air (Christianto, 2002). Kekeruhan menggambarkan sifat 

optik air terhadap transmisi cahaya, dimana kekeruhan membatasi 

masuknya cahaya kedalam air. Semakin keruh air, semakin tinggi daya 

hantar listriknya dan semakin banyak pula padatannya. 

Air sungai sering memiliki perbedaan kekeruhan. Pada sungai-

sungai didaerah pegunungan dengan substrat berbatu, kekeruhan biasanya 

rendah. Sementara pada sungai-sungai yang berada didataran rendah, 

kekeruhan biasanya rendah (Christianto, 2002). 

 

2.6.2 Parameter Kimia 

Ada beberapa jenis parameter kimia antara lain: 
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1. pH 

Nilai pH dipengaruhi oleh beberapa parameter antara lain aktivitas 

biologi, suhu, kandungan oksigen terlarut dan adanya ion-ion. Organisme 

perairan mempunyai kemampuan berbeda dalam mentoleransi pH 

perairan. Kematian lebih sering diakibatkan karena pH yang rendah 

daripada pH yang tinggi (Syofyan dkk., 2011). 

Fluktuasi nilai pH dipengaruhi oleh adanya buangan limbah 

organik dan anorganik ke sungai (Yuliastuti, 2011). Nilai pH air yang 

tidak tercemar biasanya mendekati netral (pH 7) dan memenuhi kehidupan 

hampir semua organisme air (Syofyan dkk., 2011). 

2. DO (Dissolved Oxygen) 

Parameter oksigen terlarut dapat digunakan sebagai indikator 

tingkat kesegaran air. Oksigen memegang peranan penting sebagai 

indikator kualitas perairan, karena oksigen terlarut berperan dalam proses 

oksidasi dan reduksi bahan organik dan anorganik. Karena proses oksidasi 

dan reduksi inilah maka peranan oksigen terlarut sangat penting untuk 

membantu mengurangi beban pencemaran pada perairan secara alami 

(Salmin, 2005). 

3. BOD (Biological Oxygen Demand) 

BOD adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk konversi 

mikroba (Microbial Conversion) atau mengoksidassi senyawa organic 

dalam limbah cair oleh mikroba pada suhu 200 C selama waktu inkubasi 5 

hari. Parameter BOD digunakan untuk mengetahui karakteristik senyawa 

kimia organic dalam limbah cair. Mengapa nilai BOD dilakukan pada 
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suhu 200 C? Ini Karena pada waktu pengambilan cuplikan limbah cair 

diinggris suhunya 200 C dan lokasi pengambilan cuplikan limbah kimia 

wujud cair sampai menuju ke pantai di perlukan waktu perjalanan 5 hari. 

Oksidasi biologi diperlukan untuk mengurangi senyawa kimia organic 

dalam limbah cair. Pada kondisi suhu optimal, kecukupan, nutrient, 

kecukupan oksigen terlarut, nilai PH optimal, maka mikroba dapat tumbuh 

dan berkembang biak secara maksimal dengan menggunakan substrat 

senyawa kimia organic dalam limbah cair (Suharto, 2011).  

Menurut (Suharto, 2011) Pertumbuhan mikroba pada fase 

logaritmik dinyatakan dengan rumus : 

N=No.eµ t 

N= jumlah sel mikroba sesaat dan No= jumlah sel mikroba awal, t = 

waktu, µ = laju spesifik pertumbuhan sel mikroba. 

Perhitungan nilai BOD 

BOD5, mg/L = D1−D2
P

 

Jika diencerkan dengan air maka diperlukan bibit: 

BOD5, mg/L = (D1−D2)−(B1−B2)𝑓𝑓
P

 

D1 = oksigen terlarut cuplikan, mg/L 
D2 = oksigen terlarut (mg/L) cuplikan sesudah 5 hari inkubasi, pada suhu 
200C 
P = fraksi volumetrik cuplikan yang digunakan 
B1 = oksigen terlarut biakan sebelum inkubasi, mg/L 
B2 = oksigen terlarut biakan sesudah inkubasi, mg/L 
F = rasio biakan dalam cuplikan terhadap biakan kontrol 
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4. COD (Chemical Oxygen Demand) 

Untuk mengetahui junlah bahan organik di dalam air dapat 

dilakukan suatu uji yang lebih cepat daripada uji BOD, yaitu berdasarkan 

reaksi kimia dari suatu bahan oksidan. Uji tersebut disebut juga uji COD 

(Chemical Oxygen Demand), yaitu suatu uji yang menentukan jumlah 

oksigen yang dibutuhkan oleh bahan oksidan, misalnya kalium dikhromat, 

untuk mengoksidasi bahan-bahan organik yang terdapat didalam air. Uji 

COD biasanya menghasilkan nilai kebutuhan oksigen yang lebih tinggi 

daripada uji BOD karena bahan-bahan yang stabil terhadap reaksi biologi 

dan mikroorganisme dapat ikut teroksidasi dalam uji COD (Fardiaz, 

1992). 

Menurut Suharto, 2011 bahwa nilai COD adalah jumlah oksigen 

yang diperlukan untuk mengonversi senyawa organik dalam air limbah. 

COD digunakan sebagai alat ukur pencemaran dalam limbah cair. 

COD, mg/L = (𝐴𝐴−𝐵𝐵) 𝑥𝑥 𝑀𝑀 𝑥𝑥 8000
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

 

Dimana: 

A = standar ferrous ammonium sulfate (FAS) yang digunakan untuk 
blanko. 

B = standar ferrous ammonium sulfate (FAS) yang digunakan untuk 
cuplikan. 

M = molaritas FAS 
8000 = berat ekuivalen oksigen x 1000 mL/L 

 

2.7 Parameter Ekologi 

Ada beberapa parameter ekologi antara lain: 
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2.7.1 Kepadatan 

Besarnya suatu populasi di suatu kawasan tertentu biasanya dinyatakan 

dalam kepadatan. Kepadatan adalah jumlah per unit area atau luuas. Kepadatan 

menggambarkan individu dari populasi sejenis. Kepadatan relatif digunakan untuk 

keperluan perbandingan misalnya membandingkan kepadatan suatu populasi 

secara relatif dengan populasi yang sama namun pada waktu yang berbeda-beda. 

Jadi kepadatan relatif adalah proporsi antar jumlah total individu semua spesies 

(Soegianto, 1994). 

Untuk mengetahui perkembangan kepadatan suatu populasi dari periode 

waktu yang berbeda atau membandingkan kepadatan populasi pada ruang yang 

berbeda relatif, maka satuan pengukuran yang dipergunakan adalah kepadatan 

relatif (Relative Density). Untuk dapat memperoleh cuplikan yang dapat 

memberikan gambaran suatu populasi tanpa bias (bias yang relatif kecil dan tidak 

bermakna) diperlukan suatu metode yang tepat. Dalam kajian populasi hewan, 

secara garis besar dapat dipilahkan antara metode untuk hewan yang geraknya 

relatif terbatas (sessile) dan yang bergerak (Millyuana, 2008). 

Adapun rumus kepadatan dan kepadatan relative menurut Soegianto (1994) yaitu: 

Kepadatan (D) dengan rumus: 

Di = ni/A 

 

Dimana: 

Di = kepadatan untuk spesies i 
ni = jumlah total individu untuk spesies i 
A = luas total habitat yang disampling. 
 
Kepadatan relative dengan rumus: 
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RDi = ni/∑n atau 

RDi = Di/TD = Di/∑D 

Dimana: 

RDi = kepadatan relative spesies i 
ni = jumlah total individu untuk spesies i 
∑n = jumlah total individu dari semua spesies  
Di = kepadatan spesies i 
TD = kepadatan untuk semua spesies 
∑D = jumlah total kepadatan dari semua spesies. 
 

2.7.2 Frekuensi 

Frekuensi menggambarkan penyebaran dari populasi di suatu kawasan 

menyangkut tingkat keseragaman suatu spesies di dalam suatu daerah. Frekuesi 

digunakan untuk menyatakan proporsi antara jumlah plotter yang berisi suatu 

spesies dengan jumlah total plot. Sedangkan frekuensi relatif suatu spesies dibagi 

jumlah frekuensi total semua spesies dalam komunitas (Millyuana, 2008). 

Dalam ekologi, frekuensi (F) dipergunakan untuk menyatakan proporsi 

antara jumlah sample yang berisi suatu spesies  tertentu dengan jumlah total 

sample. Jika suatu spesies ditentukan dalam 7 dari 10 sample yang didapat, maka 

berarti spesies itu mempunyai frekuensi 7/10 atau 0.7. hal ini berarti juga bahwa 

kemungkinan ditemukannya spesies itu dalam suatu sample adalah 0.7. frekuensi 

relatif (relatif frekuensi = RF) suatu spesies adalah frekuensi dari suatu spesies 

dibagi dengan frekuensi dari semua spesies dalam komunitas (Soegianto, 1994). 

Adapun rumus frekuensi dan frekuensi relative menurut Soegianto, 1994 yaitu: 

Frekuensi dengan rumus: 

Fi = Ji/K 
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Dimana: 

Fi = frekuensi spesies i, 
Ji = jumlah sampel dimana spesies i terdapat 
K = jumlah total sampel yang didapat 
Frekuensi relative dengan rumus: 

RFi = Fi/∑K 

Dimana: 

RFi = frekuensi relative spesies i, 
Fi = frekuensi spesies i 
∑K = jumlah frekuensi untuk semua spesies. 
 

2.7.3 Indeks Nilai Penting 

Indeks nilai penting adalah ciri komunitas yang menunjukan pengaruh paling 

menonjol atau berkuasa dari satu atau lebih spesies didalamnya, sehingga populasi 

spesies lainnya ditindukkan atau menurun jumlah atau daya hidupnya. Tingginya 

indeks nilai penting (INP) pada jenis yang dominan disebabkan oleh tingginya 

kepadatan relatif dan frekuensi relatif. INP dapat menunjukan dominansi suatu 

spesies melaui kepadatan yang besar dan penyebaran yang cukup merata 

(Soegiato, 1994). 

Rumus indeks nilai penting yaitu: 

IV = RDi + RFi 

Dimana: 

RDi = kepadatan relative jenis i 
RFi = frekuensi relative jenis i 
 

2.8 Tinjauan Umum Sumber Belajar 

2.8.1 Pengertian Sumber Belajar 

Proses belajar mengajar merupakan sistem yang tidak terlepas dari 

komponen-konponen yang saling berkaitan didalamnya. Salah satu komponen 
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tersebut adalah sumber belajar. Sumber belajar adalah daya yang dimanfaatkan 

guna kepentingan proses belajar mengajar. Baik secara langsung maupun tidak 

langsung, sebagaian maupun keseluruhan (Sudjana, 2007). 

Dalam  melaksanakan  kegitan  belajar  mengajar  guru  sewajarnya  

memanfaatkan sumber  belajar,  karena  pemanfaatan  sumber  belajar  merupakan  

hal  yang  sangat  penting dalam  konteks  belajar  mengajar  tersebut.  Di  katakan  

demikian  karena  memanfaatkan sumber  belajar  akan  dapat  membantu  dan  

memberikan  kesempatan  belajar  yang berpartisipasi  serta  dapat memberikan   

perjalanan  belajar  yang  kongkrit. Sehingga  tujuan pembelajaran yang telah 

ditentukan dapat di capai dengan efisien dan efektif.  Pemanfaatan lingkungan 

sebagai sumber belajar sangat penting guna mendukung  proses dan pencapaian 

tujuan belajar, harapannya dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar 

siswa.  

AECT (Association of Education and Communication Technology) (1977) 

mendefinisikan sumber belajar adalah berbagai atau semua sumber baik yang 

berupa data, orang dan wujud tertentu yang digunakan oleh siswa dalam belajar 

baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam 

mencapai tujuan belajar. 

 

2.8.2 Fungsi dan Manfaat Sumber Belajar 

Adapun fungsi sumber belajar menurut (Isbani, 1987) antara lain:  

a. Meningkatkan produktifitas pendidikan dengan jalan: 

1. Membantu guru untuk menggunakan waktu dengan secara lebih baik dan 

efektif.  
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2. Meningkatkan laju kelancaran belajar.  

3. Mengurangi beban guru dalam penyajian informasi, sehingga lebih 

banyak kesempatan dalam pembinaan dan pengembangan gairah belajar.  

b. Memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual dengan 

jalan: 1) Mengurangi fungsi kontrol guru yang sifatnya yang kaku dan 

tradisional. 2) Memberikan kesempatan pada siswa untuk berkembang sesuai 

dengan kemampuannya. 

c. Memberikan dasar-dasar pengajaran yang lebih ilmiah, dengan jalan: 1) 

Merencanakan program pendidikan secara lebih sistematis. 2) 

Mengembangkan bahan pengajaran melalui upaya penelitian terlebih dahulu. 

d. Meningkatkan pemantapan pengajaran dengan jalan: 1) Meningkatkan 

kemampuan manusia dengan berbagai media komunikasi. 2) Menyajikan 

informasi maupun data secara lebih mudah, jelas dan kongkrit. 

Sumber belajar sebagai komponen dalam proses belajar mengajar mempunyai 

manfaat sangat besar, sehingga dengan memasukkan sumber belajar secara 

terencana, maka suatu kegiatan belajar mengajar akan lebih efektif dan efisien 

dalam usaha pencapaian tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Implementasi 

pemanfaatan sumber belajar di dalam proses pembelajaran sudah tercantum dalam 

kurikulum saat ini bahwa proses pembelajaran yang efektif adalah proses 

pembelajaran yang menggunakan berbagai ragam sumber belajar.  

Manfaat sumber belajar diantaranya adalah:  

a. Memberi pengalaman belajar secara langsung kepada peserta didik sehingga 

pemahaman dapat berjalan cepat.  
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b. Dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin dikunjungi, atau dilihat secara 

langsung. Misal: Candi Borobudur. 

c. Dapat menambah dan memperluas pengetahuan sajian yang ada di dalam 

kelas. Missal: buku-buku teks, foto-foto, film majalah dan sebagianya. 

d. Dapat memberi informasi yang akurat. Misal buku-buku bacaan ensiklopedia, 

majalah. 

e. Dapat membantu memecahkan masalah pendidikan baik dalam lingkup mikro 

maupun makro. Misal, secara makro: sistem pembelajaran jarak jauh melalui 

modul, secara mikro: pengaturan ruang (lingkungan) yang menarik, simulasi, 

penggunaan film dan OHP. 

f. Dapat memberi motivasi yang positif, apabila diatur dan direncanakan 

pemanfaatannya secara tepat. 

g. Dapat memacu untuk berpikir, bersikap dan berkembang lebih lanjut. Misal 

buku teks, buku bacaan, film dan lain-lain, yang mengandung daya penalaran 

sehingga dapat memacu peserta didik untuk berpikir, menganalisis dan 

berkembang lebih lanjut (Syukur, 2008). 

 

 

2.8.3 Macam-Macam Sumber Belajar 

Sumber belajar menurut AECT dalam (Sudjarwo, 1989) dibedakan menjadi enam 

jenis , yaitu: 

a. Pesan (Massage), yaitu informasi yang ditransmisikan atau diteruskan oleh 

komponen lain dalam bentuk ide, ajaran, fakta, makna, nilai dan data. Contoh: 
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isi bidang studi yang dicantumkan dalam kurikulum pendidikan formal, dan 

non formal maupun dalam pendidikan informal. 

b. Orang (Person), yaitu manusia yang berperan sebagai pencari, penyimpan, 

pengelolah dan penyaji pesan. Contoh: guru, dosen, tutor, siswa, pemain, 

pembicara, instruktur dan penatar.  

c. Bahan (Material), yaitu sesuatu ujud tertentu yang mengandung pesan atau 

ajaran untuk disajikan dengan menggunakan alat atau bahan itu sendiri tanpa 

alat penunjang apapun. Bahan ini sering disebut sebagai media atau software 

atau perangkat lunak. Contoh: buku, modul, majalah, bahan pengajaran 

terprogram, transparansi, film, video tape, pita audio (kaset audio), filmstrip, 

microfiche dan sebagainya. 

d. Alat (Divice), yaitu suatu perangkat yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan yang tersimpan dalam bahan. Alat ini disebut hardware atau perangkat 

keras. Contoh: proyektor slide, proyektor film, proyektor filmstrip, proyektor 

overhead (OHP), monitor televisi, monitor komputer, kaset, dan lain-lain. 

e. Tehnik (Technique), dalam hal ini tehnik diartikan sebagai prosedur yang 

runtut atau acuan yang dipersiapkan untuk menggunakan bahan peralatan, 

orang dan lingkungan belajar secara terkombinasi dan terkoordinasi untuk 

menyampaikan ajaran atau materi pelajaran. Contoh: belajar mandiri, belajar 

jarak jauh, belajar secara kelompok, simulasi, diskusi, ceramah, problem 

solving, tanya jawab dan sebagainya. 

f. Lingkungan (Setting), yaitu situasi di sekitar proses belajar-mengajar terjadi. 

Latar atau lingkungan ini dibedakan menjadi dua macam yaitu lingkungan 

fisik dan non fisik. Lingkungan fisik seperti gedung, sekolah, perpustakaan, 
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laboratorium, rumah, studio, ruang rapat, musium, taman dan sebagainya. 

Sedangkan lingkungan non fisik contohnya adalah tatanan ruang belajar, 

sistem ventilasi, tingkat kegaduhan lingkungan belajar, cuaca dan sebagainya. 

Klasifikasi  sumber  belajar  yang  dikemukakan  oleh  (Sudjana, 1989) 

adalah sebagai berikut; (a) sumber belajar tercetak seperti buku, majalah, brosur, 

koran,  poster,  denah,  ensiklopedia,  kamus,  booklet, dan  lain-lain,  (b)  sumber  

belajar  non-cetak  seperti flim,  slide,  video,  dan  lain-lain,  (c)  sumber  belajar  

berbentuk  fasilitas,  seperti  perpustakaan,  ruangan belajar, studio, lapangan 

olahraga dan lain-lain, (d) sumber belajar berupa kegiatan, seperti wawanacara, 

kerja  kelompok,  observasi,  simulasi,  permainan  dan  lain-lain,  dan  (e)  

sumber  belajar  dilingkungan masyarakat seperti taman, terminal, pasar, pabrik, 

museum, dan lain-lain.  

 

2.8.4 Buku Saku Sebagai Sumber Belajar 

Buku saku adalah kumpulan kertas tercetak yang berisi tentang informasi 

tentang hal tertentu dan disusun secara sistematis, dijilid, diberi cover, serta dapat 

dijadikan sebagai salah satu sumber belajar. Di lingkungan Departemen 

Pendidikan Nasional buku dikelompokan kedalam dua jenis yaitu buku teks 

pelajaran dan buku untuk perpustakaan sekolah. Buku teks pelajaran adalah buku 

buku wajib yang memuat tentang materi pelajaran dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan nasional, buku teks pelajaran wajib digunakan untuk dipakai oleh guru 

dan siswa di sekolah sebagai acuan dalam proses pembelajaran. Sedangkan buku 

perpustakaan sifatnya tidak wajib, biasanya termasuk buku panduan guru dan 
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buku referensi yang dapat digunakan untuk menambah dan memperkaya 

pengetahuan (Sitepu, 2012). 

Kriteria buku yang baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 dan Peraturan Menteri Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 bahwa buku yang baik 

adalah buku yang dapat dipakai, baik dari segi isi maupun fisik buku dalam kurun 

waktu lima tahun (BSNP, 2007). 

Menurut Badan Standart Nasional Pendidikan  (2007) buku yang baik 

adalah buku yang memiliki kriteria: 

1. Minimal mengacu pada Standar Kompetensi yang akan dicapai oleh peserta 

didik, sehingga harus memperhatikan komponen kelayakan isi. 

2. Berisi informasi, pesan, dan pengetahuan yang dituangkan secara tertulis yang 

dapat dikomunikasikan kepada pembaca (khususnya pendidik dan peserta 

didik), sehingga mudah diterima sesuai dengan tahapan perkembangan 

kognitif pembaca. Oleh sebab itu bahasa yang digunakan harus mengacu pada 

kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

3. Berisi konsep-konsep yang disajikan secara menarik, interaktif, mampu 

mendorong terjadinya proses berfikir kritis, kreatif, inovatif, dan kedalaman 

berfikir, serta metakognisi dan evaluasi diri. Sehingga buku teks harus 

memperhatikan komponen penyajian yang berisi teknik penyajian, pendukung 

penyajian materi, penyajian mendukung pembelajaran. 

4. Memiliki fisik atau wujud tampilan yang menarik dan menggambarkan ciri 

khas buku pelajaran, kemudahan untuk dibaca dan digunakan, serta kualitas 

fisik buku. Sehingga buku teks harus memenuhi syarat kegrafikan. 
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Buku saku umumnya dikenal dengan buku yang memiliki ukuran yang 

kecil dan mudah untuk disimpan dalam saku sehingga mudah untuk dibawa 

kemana-kemana. Selain itu buku saku juga termasuk buku yang praktis dan ringan 

sehingga dapat digunakan kapanpun dan dimanapun (Setyono, 2013). Menurut 

BSNP dalam Rahmawati (2013) buku saku memiliki ukuran 13 cm x 10 cm, yaitu 

disesuaikan dengan ukuran saku. 

Menurut Kemdiknas (2012) penulisan dari buku saku diadaptasi dari 

penulisan buku teks dan dapat dilakukan dengan beberapa teknik. Secara umum 

terdapat tiga teknik penulisan buku saku, yaitu: 

1. Menulis sendiri (starting from scratch), yaitu penulis menyusun buku saku 

berdasarkan gagasan dan pengalamnnya sendiri. 

2. Mengemas ulang informasi (information repacking/teks transformation), yaitu 

penulis tidak menyusun sendiri buku dari awal, melainkan memanfaatkan 

buku-buku, teksbook, paper dan informasi yang sudah ada. 

3. Menghimpun tulisan dari berbagai sumber yang terkait dan relevan dengan 

tema, yaitu dilakukan dengan cara: 

a. Mengumpulkan berbagai referensi yang digunakan sebagai acuan dalam 

pembelajaran. 

b. Menentukan bagian referensi yang digunakan per poko bahasan sesuai 

dengan silabus. 

c. Menyalin seluruh bagian dari sumber yang digunakan per pokok bahasan 

sesuai dengan silabus. 

d. Memilah hasil salinan berdasarkan urutan poko bahasan. 
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e. Membuat resum terhadap tulisan yang dikompilasi dikaitkan dengan tema 

buku atau kompetensi pendidik yang ingin dibentuk. 

f. Membuat halaman penyekat untuk setiap pokok bahasan. 

g. Menjilid dan meperbanyak untuk pembelajaran. 

h. Membuat/menulis panduan untuk penggunaan buku saku. 

Menurut (Rahmawati, 2013) bahwa dalam pembuatan buku saku maka 

diperlukan garis besar susunan yang akan digunakan untuk penyusunan buku 

saku. Susunan buku saku dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Judul 

Judul adalah nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat 

mengisyaratkan secara pendek isi atau maksud buku (KBBI, 2008). Judul 

buku saku yang dikembangkan adalah “Buku Saku IPA Keanekaragaman 

Gastropoda Sungai Brantas Kota Batu dan Kota Malang”. 

2. Kata pengantar 

Kata pengantar adalah penggolongan kata nomina biasanya mengikuti 

bilangan (KBBI, 2008). Kata pengantar pada buku saku ini berisi alasan 

dikembangkannya buku saku IPA, sehingga dengan adanya buku saku ini 

dapat memudahkan siswa untuk dapat belajar tema keanekaragaman 

gastropoda sungai Brantas. 

3. Daftar Isi  

Daftar isi adalah lembar halaman yang menjadi petunjuk pokok isi buku 

berserta nomor halaman (KBBI, 2008). Daftar isi pada buku saku ini memuat 

letak halaman sub pokok bahasan pada tema keanekaragaman gastropoda 

sungai Brantas yang meliputi jenis-jenis gastropoda yang di temukan di sungai 
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Brantas. Selain itu, daftar isi juga memuat letak halaman dari uji latih 

pemahaman, soal-soal evaluasi, daftar pustaka, dan glosarium. 

4. Materi  

Materi adalah sesuatu yang menjadi bahan untuk diujikan, dipikirkan, 

dibicarakan, dikarangkan (KBBI, 2008). Materi yang dikembangkan pada 

penelitian ini adalah keanekaragaman gastropoda sungai Brantas.  

5. Soal evaluasi  

Soal adalah apa yang menuntut jawaban atau pertanyaan yang dihitung 

(KBBI, 2008). Dalam buku saku ini diberikan soal uji latih pemahaman dan 

soal evaluasi, yaitu soal untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa 

terhadap materi yang ada di dalam buku saku. 

6. Daftar pustaka  

Daftar pustaka adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama 

pengarang, dan penerbit (KBBI, 2008). Adanya daftar pustaka ini bertujuan 

untuk mencantumkan daftar referensi dalam pembuatan buku saku. 

7. Glosarium  

Glosarium adalah daftar kata yang menjelaskan daftar tertentu. Glosarium ini 

berisi kata-kata asing atau kata-kata yang memerlukan penjelasan sehingga 

memudahkan siswa untuk memahami materi yang menggunakan bahasa asing. 

Glosarium merupakan kamus dalam bentuk yang ringkas (KBBI, 2008). 

Glosarium digunakan untuk mempermudah siswa memahami kata-kata yang 

belum dipahami di dalam buku saku. Dengan susunan buku saku tersebut 

diharapkan mampu menjadi salah satu media yang dapat dijadikan sebagai 

bahan ajar pendukung untuk menarik perhatian dan minat siswa dalam 
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pembelajaran IPA secara mandiri dan tidak bergantung pada pembelajaran 

yang disampaikan oleh guru. 
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2.9 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sungai Brantas 

Komunitas Afinitas 

Keanekaragaman gastropoda 

Buku saku 

Sumber belajar 

Fisik 

• Perubahan PH 
• Oksigen terlarut (DO) 
• Kebutuhan oksigen 

biokimia (BOD) 
• Kebutuhan oksigen 

kimiawi (COD) 

 

Biologi 

Organisme air 

• Tumbuhan 
• Benthos 
• Ikan 
• Gastropoda 

Fisik 

• Kekeruhan 
• Perubahan suhu 
• Warna 
• Bau 
• rasa 

 

Kualitas air 

Antar spesies klasifikasi 


