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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Air merupakan salah satu kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari yang 

tidak dapat terpisahkan, tidak hanya penting bagi manusia air merupakan bagian 

yang penting bagi makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan. Menurut 

Hendrayana dan Putra (2008), eksploitasi terhadap sumberdaya air secara 

berlebihan dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem air, dan akhirnya sulit untuk 

menyediakan air bersih baik secara kualitas dan kuantitas. Kebutuhan air tidak 

hanya tergantung pada kuantitas, namun tergantung juga pada kualitasnya. Menurut 

Sutanto dan Purwasih (2012), kualitas air adalah mutu air yang memenuhi standar 

dalam ambang batas yang telah ditentukan untuk tujuan tertentu. Syarat yang 

ditetapkan untuk memenuhi standar mutu air berbeda-beda tergantung tujuan 

penggunaan, sebagai contoh, air yang digunakan untuk konsumsi memiliki standar 

mutu yang berbeda dengan air irigasi pertanian. Oleh karena itu masalah air yang 

dihadapi di masa sekarang adalah jumlah dan kualitas air yang semakin menurun, 

sedangkan kebutuhan air semakin meningkat.  

 Sungai merupakan suatu aliran air yang besar dan memanjang mengalir 

secara terus-menerus dari sumber menuju muara, sungai juga memiliki peranan 

penting dalam kehidupan setiap makhluk hidup. Menurut Setiawan (2009), sungai 

merupakan suatu bentuk ekosistem akuatik yang memiliki peran penting dalam 

daur hidrologi serta berfungsi sebagai daerah tangkapan air (Catchment area) bagi 
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daerah sekitarnya, sehingga kondisi suatu sungai dapat dipengaruhi oleh 

karakteristik yang dimiliki oleh lingkungan sekitar. Menurut Rohatin dan Nurjanah 

(2011), sungai merupakan ekosistem terbuka yang selalu mendapat masukan energi 

dan materi dari ekosistem yang ada di sekitarnya. Bentuk materi yang masuk ke 

sungai dapat berupa materi organik maupun anorganik. Materi yang masuk ke 

sungai dapat menyebabkan pencemaran ataupun tidak, tergantung dari kadarnya. 

 Masuknya bahan pencemar ke dalam sungai dapat mengubah berbagai 

kondisi fisik maupun kimia dari lingkungan tersebut, sehingga bahan pencemar ini 

dapat mengubah keragaman komunitas air yang terdapat di sungai, karena 

organisme-organisme yang berada dalam suatu lingkungan tersebut tidak semua 

toleran terhadap tekanan kondisi lingkungan tersebut, melainkan mempunyai 

ambang batas toleransi sendiri. Menurut Arisandi (2012), degradasi dan penurunan 

kualitas daya dukung lingkungan dapat mengubah stuktur dan fungsi dari suatu 

komunitas yang ada disekitar lingkungan, dan perubahan yang terjadi bergantung 

pada kemampuan toleransi masing–masing spesies penyusunnya. Peraturan 

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 menjelaskan bahwa kualitas air ditentukan 

berdasarkan keadaan air dalam keadaan normal, dan bila terjadi suatu 

penyimpangan diatas ambang batas peruntukannya dapat disebut sebagai air yang 

mengalami pencemaran, atau disebut sebagai air terpolusi. 

 Pemda Kabupaten Seruyan (2016), sungai yang terdapat di Kabupaten 

Seruyan adalah sungai seruyan. Sungai Seruyan dengan panjang sekitar 350 km, 

merupakan sungai utama, dari Sungai Seruyan ada 6 (enam) buah anak sungai yang 

besar dan dapat digunakan sebagai sumber air maupun sebagai sarana transportasi. 
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Keenam anak sungai tersebut adalah sungai Kale, Pukun, Salau, Manjul, Kuala 

Besar dan Danau Sembuluh. Air sungai tersebut telah dimanfaatkan oleh penduduk 

kakus (MCK), pembuangan limbah rumah tangga, irigasi persawahan, memandikan 

ternak, dan membuang kotoran ternak yang secara terus menerus dapat berpotensi 

mengakibatkan pencemaran. Selain itu yang berpotensi mengakibatkan 

pencemaran di sungai Seruyan yaitu penangkapan ikan menggunakan racun dalam 

jumlah skala yang besar serta masuknya limbah pabrik kelapa sawit.  

Data dari Badan Pusat Statistik (2015), Provinsi Kalimantan Tengah 

memiliki 145 perusahaan (1 perkebunan besar negara dan 144 perkebunan besar 

swasta). Kabupaten Seruyan merupakan daerah yang memiliki perusahaan 

perkebunan kelapa sawit dengan jumlah 35 perusahaan yang jumlahnya hampir 

sama dengan Kotawaringin Timur, merupakan jumlah perusahaan terbanyak yang 

berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Usaha perkebuanan kelapa sawit yang 

semakin pesat, serta pabrik pengolahan kelapa sawit menjadi crude palm oil (CPO) 

juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pesatnya pertumbuhan pabrik CPO 

menyebabkan limbah yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit semakin besar.  

 Hadiyanto (2011), menyatakan bahwa limbah POME (Palm Oil Mill 

Effluent) adalah limbah cair kelapa sawit yang saat ini masih menjadi suatu masalah 

dan belum termanfaatkan secara optimal. Limbah POME banyak diperoleh dari sisa 

proses pembuatan CPO (Crude Palm Oil), 1 ton kelapa sawit akan menghasilkan 

50-60% POME dan 20% CPO. Permasalahan utama dari limbah cair ini adalah 

tingginya konsentrasi BOD, COD dan total solid, sehingga mengakibatkan limbah 

ini tidak dapat dibuang langsung ke lingkungan. Menurut Hudha, dkk,. (2012), jika 
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angka BOD meningkat kebutuhan oksigen agar mikroorganisme dapat mengurai 

bahan-bahan organik juga meningkat, ketika oksigen yang dibutuhkan tidak 

mencukupi untuk mengurai bahan-bahan organik sementara limbah industri terus-

menerus dibuang ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu akan menimbulkan 

pencemaran yang berpengaruh terhadap kualitas air sungai. 

 Penangkapan ikan dengan menggunakan racun dalam skala besar juga dapat 

menimbulkan pencemaran yang berpengaruh terhadap kualitas air sungai yang 

berada di Kabupaten Seruyan. Racun yang digunakan sebagian besar adalah akar 

pohon tuba (Derris elliptica). Tuba memiliki kandungan zat beracun yang terdapat 

di dalam akar tuba. Menurut Rante, dkk., (2013), tanaman tuba yang sangat beracun 

bagi serangga dan ikan terletak pada bagian akar. Menurut Hutabarat, dkk., (2015) 

zat beracun yang terdapat pada akar tuba yaitu rotenon (C23H22O6), deguelin, 

tefrosin, dan toksikarol. Rotenon secara kimiawi digolongkan ke dalam kelompok 

flavonoid yang merupakan racun kuat bagi serangga dan ikan, 15 kali lebih beracun 

dibandingkan nikotin dan 25 kali lebih beracun dibanding Potassium ferrosianida.  

Perubahan terhadap kualitas perairan dapat ditinjau dari nilai saprobik 

dengan menggunakan fitoplankton sebagai alat pemantau kualitas perairan. 

Menurut Junaidi, dkk., (2013) plankton (fitoplankton) merupakan organisme 

melayang yang hidupnya dipengaruhi oleh arus air, fitoplankton dapat digunakan 

sebagai indikator perubahan biologis suatu perairan, karena kelompok biota 

perairan ini umumnya sangat sensitif terhadap perubahan suatu lingkungan dan 

siklus hidup yang dimiliki relatif singkat. Menurut Rizky, dkk., (2012), perubahan 

terhadap kualitas perairan, erat kaitannya dengan potensi perairan terutama ditinjau 
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dari keanekaragaman, komposisi, dan nilai saprobitas fitoplankton. Keberadaan 

jenis fitoplankton tertentu pada suatu perairan dapat memberikan berbagai 

informasi mengenai kondisi perairan bersangkutan dalam keadaan bersih atau 

tercemar, sehingga fitoplankton sebagai parameter biologi dapat dijadikan indikator 

untuk mengevaluasi kualitas suatu perairan. 

Wijaya dan Hariyati (2009), fitoplankton merupakan parameter biologi 

yang dapat dijadikan indikator untuk mengevaluasi kualitas dan tingkat kesuburan 

suatu perairan (bioindikator). Pengkajian kualitas biologis ini sangat penting karena 

fungsi akumulatifnya dapat mengantisipasi perubahan lingkungan yang terjadi di 

suatu wilayah tertentu. Menurut Rahayu dan Astria (2012), fitoplankton adalah 

kelompok flora yang memiliki kemampuan berfotosintesis karena sel pada 

tubuhnya mengandung klorofil. Fitoplankton berperan penting di perairan, yaitu 

sebagai penyedia oksigen, selain dari tumbuhan air dan atmosfir sumber oksigen 

terbesar (90-95%) di perairan adalah hasil dari fotosintesis fitoplankton. 

 Maka dari permasalahan-permasalahan tersebut diharapkan dengan 

penelitian penggunaan indeks saprobik sebagai pemantau kualitas lingkungan air 

sungai Seruyan dapat memberikan gambaran terhadap kondisi umum kualitas 

perairan sungai Seruyan serta membuat masyarakat sadar dan mengetahui dampak 

negatif bagi biota dalam sungai dan makhluk hidup lainnya dari pembuangan 

limbah pabrik dan penggunaan racun ikan. Akumulasi pencemaran akibat aktivitas 

yang terjadi di badan sungai ini memberikan dampak negatif bagi biota yang hidup 

di dalam sungai, sehingga organisme yang tidak tahan dengan kondisi lingkungan 

tersebut akan mati dan penelitian mengenai kualitas air dengan menggunakan 
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fitoplankton belum pernah dilakukan di sungai Seruyan. Berdasarkan latar belakang 

permasalahan tersebut, maka peneliti terdorong untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “Penggunaan Indeks Saprobik Sebagai Pemantau Kualitas Air Sungai 

Seruyan Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah Dan Kajian Potensi Sebagai 

Sumber Belajar Biologi”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana keanekaragaman genus fitoplankton di sungai Seruyan? 

2. Bagaimana kualitas air sungai Seruyan berdasarkan parameter fisik? 

3. Bagaimana kualitas air sungai Seruyan berdasarkan parameter kimia? 

4. Bagaimana kualitas air sungai Seruyan berdasarkan parameter biologi 

dengan menggunakan indeks saprobik? 

5. Bagaimana pemanfaatan hasil dari penelitian yang dijadikan sebagai sumber 

belajar biologi? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui keanekaragaman genus fitoplankton yang ditemukan di sungai 

Seruyan. 

2. Menganalisis kualitas air sungai Seruyan berdasarkan parameter fisik. 

3. Menganalisis kualitas air sungai Seruyan berdasarkan parameter kimia. 

4. Menganalisis kualitas air sungai Seruyan berdasarkan parameter biologi 

dengan menggunakan indeks saprobik. 

5. Mengetahui manfaat hasil dari penelitian yang dijadikan sebagai sumber 

belajar biologi. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara Teoritik  

a. Untuk mengembangkan keilmuan dalam mata kuliah Pengetahuan 

Lingkungan, Ekologi dan Invertebrata. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong perkembangan ilmu-ilmu 

biologi khususnya bidang lingkungan tentang pencemaran lingkungan. 

2. Secara Praktis 

a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengaruh 

fitoplankton sebagai alat identifikasi untuk menentukan kualitas air 

sungai. 
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b. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak negatif 

yang diakibatkan oleh limbah buangan domestik maupun industri. 

c. Sebagai seorang guru, memberikan wawasan kepada peserta didik 

tentang penerapan ilmu biologi pada kehidupan sehari-hari terutama 

pada bidang lingkungan. 

 

1.5. Batasan Penelitian 

1. Parameter yang diteliti dari penelitian ini yaitu parameter biologi Indeks 

Saprobik (fitoplankton). 

2. Parameter fisik (Kekeruhan, Kuat Arus, dan Temperatur) dan kimia (pH, 

BOD, dan DO) menjadi data pendukung. 

3. Lokasi penelitian ini berada di sepanjang daerah aliran sungai Seruyan 

wilayah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Adapun lokasinya antara 

lain adalah: 

a. Sumber anakan sungai Seruyan yaitu sungai Tarus yang mana anakan 

sumber sungai ini memiliki potensi tercemar akibat pembuangan 

limbah perusahaan pabrik kelapa sawit. 

b. Sungai indukan yaitu sungai Seruyan dari hulu sebelum sumber anakan 

sungai masuk keindukan sungai, sungai bagian tengah setelah sumber 

anakan sungai masuk keindukan sungai, dan hilir sesudah sungai bagian 

tengah dengan jarak 5 km setelah pengambilan sampel. 

 

 



9 

1.6. Definisi Istilah 

1. Indeks saprobik merupakan indeks yang digunakan untuk mengetahui status

pencemaran pada suatu perairan dengan menggunakan keberadaan

organisme seperti komposisi fitoplankton di perairan (Sagala, 2011).

2. Pemantau merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengamati atau

mengawasi terutama untuk tujuan khusus (Setiawan, 2009).

3. Kualitas Air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik,

kimiawi, dan biologisnya (PP RI Nomor 82, 2001).

4. Sumber belajar adalah segala sesuatu baik berupa data, orang dan wujud

tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam kegiatan belajar,

baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah

peserta didik dalam mencapai tujuan belajar (Abdulah, 2012).


