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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Profil Kawasan 

Wilayah Tretes berada di kaki dan dan lereng pegunungan Arjuno –  

Welirang dan berada pada ketinggian 600-900m di atas permukaan laut dengan 

suhu udaranya yang rata-rata mencapai 18-22
0
c. Wilayah Tretes yang beradadi 

lereng Arjuno-Welirang juga dikelilingi beberapa gunung diantaranya adalah 

Gunung Anjasmoro, Gunung Penanggungan dan Gunung Ringgit.  

Kebudayaan di wilayah Tretes sebagian besar bercorak kebudayaan Jawa. 

Kesenian daerah yang sering dipentaskan di Tretes adalah Bantengan, sebuah 

atraksi dimana para pemain biasanya akan menjadi kesurupan. Biasaya atraksi ini 

ditampilkan dalam acara iring-iring atau hajatan. 

Terletak di Desa Tretes, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Povinsi 

Jawa Timur. Berjarak sekitar 51 km dari Surabaya ke arah Malang atau dari 

Malang dengan jarak tempuh 70 km. Untuk  menuju Air Terjun Kakek Bodo 

sangat mudah karena lokasi ini termasuk tujuan daerah wisata yang sudah dikenal 

dengan sebutan Tretes. 

Ada tiga pintu masuk menuju air terjun ini. Pintu satu (melalui Candi 

Jawi), pintu dua (Taman Safari II Prigen) adalah pilihan terdekat untuk langsung 

menuju lokasi air terjun. Namun jika ingin menikmati jalan yang lebih jauh bisa 

masuk pada pintu tiga yaitu tepat dibelakang Hotel Surya. Umumnya yang 

melewati pintu tiga adalah para pendaki Gunung Welirang atau Gunung Arjuna 

dan yang berkemah karena lokasi ini adalah temasuk bumi perkemahan yang 

digunakan untuk kegiatan berkemah. 
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2.2 Pariwisata 

Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang 

kepariwisataan disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan 

wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh 

masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sedangkan 

kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan 

bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan 

setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, 

sesama wisatawan, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.   

 

2.3 Air Terjun 

Air terjun dapat dibagi menjadi dua yaitu air terjun alami dan buatan. Air 

terjun alami biasanya terbentuk di daerah pegunungan karena memiliki tingkat 

erosi yang cepat. Proses terbentuknya membutuhkan waktu yang sangat lama. 

Setelah bertahun-tahun tebing lereng pegunungan berangsur-angsur terkikis dan 

akan membentuk jurang. Tebing lereng yang terkikis akan ikut terjatuh bersama 

aliran air, sehingga di bawah air terjun banyak ditemukan bebatuan kecil maupun 

besar. Jatuhnya bebatuan bersama aliran air ini juga yang mengakibatkan 

terbentuknya kolam di bawah air terjun karena adanya tubrukan antara batu-batu 

yang jatuh. Lingkungan air tawar yang mengalir dinamakan lotik, dengan tipe 

aliran unidirectional (satu arah), dimana perpindahan air terjadi karena adanya 

perbedaan ketinggian (kemiringan) dan adanya gravitasi. Erosi memindahkan 

sejumlah besar bahan terlarut dan tersuspensi dari daratan ke lautan. Sungai-
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sungai kecil beberapa mengalir ke danau, dan terkadang masuk melalui sungai 

yang lebih besar. Kondisi hidrologi, kimia, dan karakteristik biologi sungai 

dipengaruhi oleh iklim, geologi, dan tutupan vegetasi di sepanjang perairan. Panas 

perairan/suhu perairan juga dipengaruhi oleh input, badan air, dan output. Input 

panas berasal dari radiasi cahaya matahari, presipitasi, dan dari air tanah. Selain 

itu volume air juga akan berpengaruh terhadap suhu perairan (Wetzel, 2001).  

 

2.4 Ekowisata Perairan 

Ekowisata merupakan suatu bagian dari peristiwa yang berkaitan dengan 

perjalanan pengunjung kawasan yang secara relatif masih belum terganggu 

debgan tujuan mengagumi, meneliti, dan menikmati pemandangan alam yang 

indah, tumbuh-tumbuhan serta binatang liar maupun kebudayaan yang terdapat 

diwilayah tersebut (Ceballos dan Lascurian, 1991 in Yulianda, 2007). Menurut 

Hatzel (1965) inBjork (2000) ekowista merupakan wisata yang berdasarkan 

prinsip perlindungan alam dan sumberdaya archeologi seperti burung,  beberapa 

hewan liar, dan lahan basah. Ekowisata pertama kali dikenalkan pada tahun 1990 

oleh organisasi The Ecotourism Society, sebagai perjalanan ke daerah-daerah yang 

masih alami yang dapat mengkonversi lingkungan dan dapat memelihara 

kesejahteraan masyarakat setempat (Blangi, 1993 in Limberg, 1993). Ekowisata 

merupakan suatu kegiatan yang biasanya digunakan untuk mempelajari tentang 

biodiversity, konservasi dan ekologi (Zambrano et al, 2010). 

Pada hakekatnya ekowisata yang melestarikan dan memanfaatkan alam 

dan budaya masyarakat, jauh lebih ketat dibanding dengan hanya keberlanjutan. 
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Pembangunan ekowisata berwawasan lingkungan jauh lebih terjamin hasilnya 

dalam melestarikan alam dibanding dengan keberlanjutan pembangunan, karena 

ekowisata tidak melakukan eksploitasi alam, tetapi hanya menggunakan jasa alam 

dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan, fisik dan psikologis 

wisatawan (Fandeli, 2000). 

Pada hakekatnya ekowisata yang melestarikan dan memanfaatkan alam 

dan budaya masyarakat, jauh lebih ketat dibanding dengan hanya keberlanjutan. 

Pembangunan ekowisata berwawasan lingkungan jauh lebih terjamin hasilnya 

dalam melestarikan alam dibanding dengan keberlanjutan pembangunan, karena 

ekowisata tidak melakukan eksploitasi alam, tetapi hanya menggunakan jasa alam 

dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan, fisik dan psikologis 

wisatawan (Fandeli 2000). 

 

2.5 Taman Wisata Alam 

Menurut UU No.5 Tahun 1990 yang dimaksud dengan Taman Wisata 

Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk 

pariwisata dan pelestarian alam.  

Adapun kriteria untuk penunjukkan dan penetapan sebagai kawasan 

Taman Wisata Alam :  

a. Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau ekosistem gejala 

alam serta formasi geologi yang menarik.  

b. Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian fungsi potensi dan 

daya atarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam.  
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c. Kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan 

pariwisata alam.  

Kawasan Taman Wisata Alam dikelola oleh pemerintah dan dikelola 

dengan upaya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta 

ekosistemnya. Suatu kawasan Taman Wisata Alam dikelola berdasarkan satu 

rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan kajian aspek-aspek ekologi, teknis, 

ekonomis dan sosial budaya. Rencana pengelolaan Taman Wisata Alam sekurang-

kurangnya memuat tujuan pengelolaan, dan garis besar kegiatan yang menunjang 

upaya perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan kawasan. 

Beberapa kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan 

Taman Wisata Alam adalah : 

a. Berburu, menebang pohon, mengangkut kayu dan satwa atau bagian-

bagiannya di dalam dan ke luar kawasan, serta memusnahkan sumberdaya 

alam di dalam kawasan. 

b. Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran kawasan. 

c. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan 

dan atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat 

yang berwenang. 

Sesuai dengan fungsinya, taman wisata alam dapat dimanfaatkan untuk :  

a. Pariwisata alam dan rekreasi 

b. Penelitian dan pengembangan (kegiatan pendidikan dapat berupa karya 

wisata, widya wisata, dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian serta peragaan 

dokumentasi tentang potensi kawasan wisata alam tersebut) 
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c. Pendidikan 

d. Kegiatan penunjang budaya. 

Taman Wisata Alam juga merupakan kawasan alam atau lanskap yang 

kecil atau tempat yang menarik dan mudah dicapai pengunjung, dimana nilai 

pelestarian rendah atau tidak akan terganggu oleh kegiatan pengunjung dan 

pengelolaan berorientasi rekreasi. 

 

2.6 Landasan Hukum Pengelolaan Taman Wisata Alam 

Pengelolaan Taman Wisata Alam di Indonesia berlandaskan kepada 

peraturan perundangan yang berlaku sebagai berikut:  

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya;  

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;  

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL;  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan 

Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan 

Raya dan Taman Wisata Alam;  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka 

Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;  

8. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan 

Lindung;  
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9. Keputusan Menteri Kehutanan No. P. 28/Menhut-II/2006 tentang Sistem 

Perencanaan Kehutanan;  

10. Keputusan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/ 2004 tentang 

Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dengan Kawasan 

Pelestarian Alam.  

11. Keputusan Menteri Kehutanan No. 348/Kpts-II/1997 tentang Perubahan 

Keputusan Menteri Kehutanan No. 446/Kpts-II/1996 tentang Tata cara 

Permohonan, Pemberian Izin, dan Pencabutan Izin Pengusahaan 

Pariwisata Alam.  

 

2.7 Konservasi 

 Kawasan konservasi dalam arti yang luas, yaitu kawasan konservasi 

sumber daya alam hayati dilakukan. Di dalam peraturan perundang-undangan 

Indonesia yang ada, tidak memuat definisi mengenai kawasan konservasi secara 

jelas. Definisi kawasan konservasi yang berbeda diberikan oleh Direktorat 

Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Departemen 

Kehutanan, yaitu kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan suaka alam, kawasan 

pelestarian alam, taman buru dan hutan lindung. Sementara itu istilah-istilah yang 

lebih dikenal adalah kawasan lindung. 

 Kawasan konservasi merupakan salah satu cara yang ditempuh pemerintah 

untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dari kepunahan. 

Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi ditujukan untuk 

mengusahakan kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga 
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dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu 

kehidupan manusia. Oleh karenanya keberadaan fungsi-fungsi keanekaragaman 

hayati tersebut sangatlah penting.  

 Soekmadi (2003) menyebutkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi di 

Indonesia dipandang oleh beberapa kalangan sebagai salah satu pengelolaan hutan 

yang “baik”, dalam konteks menjaga keutuhan luasan kawasan dan 

keanekaragaman hayati yang terdapat di dalamnya. Kenyataan ini 

mengindikasikan bahwa keberadaan kawasan konservasi sebagai “kawasan 

terlarang” untuk aktivitas pembalakan sudah mendapatkan pengakuan dari 

berbagai pihak. Namun perlu disadari juga bahwa pengelolaan kawasan 

konservasi belum optimal. 

 

2.8 Ekosistem Sungai Dan Air Terjun 

Sungai merupakan perairan sistem terbuka, dengan tipologi perairan yang 

mengikuti mekanisme aliran berdasarkan prinsip gravitasi yaitu alian satu arah 

(unidirectional). Massa air mengalir ke satu arah tertentu (Pratiwi et al. 2009). 

Ekosistem sungai merupakan interaksi secara alami berupa proses-proses ekologis 

antara materi sungai (air, ikan, dan kehidupan liar lainnya) dan jasa (transportasi, 

kekuatan air, kesuburan perairan) yang diperlukan oleh manusia. Air terjun adalah 

bagian yang curam dari batuan sungai dengan kemiringan antara 4 hingga 25%. 

Umumnya terdapat kolam dan aliran air yang jatuh, serta bebatuan di sekitarnya 

(Hauer dan Lamberti, 2007).  
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2.9 Flora dan Fauna 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di daerah tropisyang 

memiliki 2 wilayah biogeografi yaitu Indo-Malaya atau kawasan orientaldan 

wilayah Australia dengan transisi diantaranya yaitu daerah Wallacea.Indonesia 

memiliki tingkat keragaman ekosistem yang paling tinggi didunia, tidak kurang 

47 macam ekosistem, mulai dari ekosistem perairanlaut, rawa, savana, hutan 

hujan sampai ekosistem alpine di pegununganJayawijaya Provinsi Papua yang 

memiliki tingkat keanekaragaman hayatidan tingkat endemisme yang tinggi 

(Mittermeier dkk., 1997). 

Status konservasi suatu jenis yang dibuat selama ini adalah 

berdasarkankategori IUCN. Lembaga riset di Indonesia diprakarsai oleh LIPI 

(LembagaIlmu Pengetahuan Indonesia) telah membuat daftar flora langka 

yangtersebar di seluruh wilayah Indonesia (Mogea dkk 2001). Namun 

demikian,masih perlu diadakan kajian potensi terkini menyangkut status jenis-

jenisflora dan fauna tersebut untuk mengetahui potensi dan status terakhirmasing-

masing jenis tersebut di habitat alaminya. 

Jika IUCN khusus membuat daftar semua jenis flora yang 

perlumendapatkan perhatian khusus disebabkan potensi di habitat 

alaminya,terutama di dataran tinggi dan dataran rendah yang mulai menurunmaka 

untuk untuk jenis-jenis flora yang diperdagangkan kayunya secarainternasional, 

CITES telah membuat daftar jenis-jenis yang perlu dilindungiberdasarkan tingkat 

kelangkaannya. Pada dasarnya CITES membuatdaftar untuk flora dan fauna. 

Daftar ini sangat membantu dalam upayamencegah penebangan liar, perdagangan 
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satwa liar dan pasar gelap. CITESmembagi kelompok/kategori berdasarkan status 

kelangkaan jenis di alamyaitu Appendix I tentang jenis-jenis yang sudah terancam 

punah sehinggaperedaran antar negara dilarang, kecuali untuk tujuan tertentu dan 

tidakmerusak habitat alamnya. Appendix II memuat jenis yang belum 

terancampunah namun jika perdagangan internasional tidak dikontrol maka 

terjadiresiko kepunahan. Sedangkan Appendix III memuat jenis-jenis yang 

perludiawasi oleh suatu negara secara internasional, meskipun negara 

tempatpenyebaran jenis yang bersangkutan belum memerlukan alat kontrolsecara 

internasional. Seperti kasus ramin di Indonesia, yaitu menurunnyapotensi ramin di 

alam serta tingginya resiko kepunahan, sedangkan raminmasih diperdagangkan 

secara internasional, maka perdagangan yang tidakdikontrol dikuatirkan akan 

menyebabkan kepunahan jenis ramin dalamwaktu singkat,dengan demikian ramin 

masuk dalam kategori AppendixIII (Sumarhani 2007). 

Dalam rangka mencegah kepunahan jenis-jenis flora dan fauna yangsaat 

ini sudah sangat sulit ditemukan di habitat alaminya, berbagai lembagabaik 

nasional dan internasional serta badan-badan dunia di bidang yangterkait 

membuat inisiatif untuk melakukan kajian tentang perlindungan danpengawetan 

bagi flora dan fauna yang mengalami tekanan di habitat aslinyaakibat 

perkembangan kemajuan jaman. Upaya konservasi yang didasarkanpada tiga pilar 

Convention on Biological Diversity (CBD) yaitu perlindungan,pengawetan palsma 

nutfah dan pemanfaatan sumberdaya alam hayatidan ekosistemnya berdasarkan 

prinsip kelestarian (Ramono 2004) perlumendapatkan dukungan tidak hanya oleh 

pemerintah pusat namun jugapemerintah daerah dan masyarakat setempat. 
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Kegiatan konservasi ini padadasarnya bertujuan untuk mencegah kepunahan 

keanekaragaman genetik,jenis dan ekosistem.  

Aves adalah anggota kelompok hewan bertulang punggung belakang yang 

berdarah panas, memiliki bulu yang menutupi seluruh permukaan tubuhnya yang 

berasal dari epidermal, bulu-bulunya terutama terdapat di sayap, semakin tua 

semakin ringan, lebar, kuat dan tersusun rapat.bulu-bulu ini tersusun sedemikian rupa 

sehingga mampu menolak air dan memelihara tubuh burung agar tetap hangat 

ditengah udara dingin. Anggota gerak depannya sudah termodifikasi menjadi sayap 

dan anggota gerak belakangnya beradaptasi untuk berjalan, atau bertengger. Pada 

tangkai terdapat sisik. Mulut termodifikasi menjadi paruh yang terdiri dari zat tanduk. 

Rangka kecil dengan beberapa penyatu. Tulang belakang menjadi semakin ringan 

karena rongga udara didalamnya, namun tetap kuat menopang tubuh. Tulang dada 

tumbuh membesar dan memi[ih sebagai tempat pelekat otot-otot terbang yang lama 

membantu pernapasan terutama pada saat terbang. Berkembang biak dengan bertelur 

(Tim Taksonomi Hewan Vertebrata, 2010). 

 

2.10 Pengelolaan Berkelanjutan 

Badan perairan memiliki batas daya dukung terhadap masukan beban 

pencemar, yang berasal dari aktivitas antropogenik, dan penurunan kualitas air 

akan berakibat kepada kelangkaan air (UN-Water 2006), sehingga perlu adanya 

strategi pengelolaan perairan yang berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya air 

perairan darat merupakan upaya untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, 

dan mengevaluasi yang meliputi: konservasi, pendayagunaan, dan mitigasi 
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bencana. Jadi, pengelolaan tidak hanya aspek pemanfaatan dalam jangka pendek 

tapi pemanfaatan tersebut sampai tidak terbatas (berkelanjutan). Kebijakan dan 

pelaksanaan pengelolaan yang tepat sasaran memerlukan data dan informasi yang 

akurat dan lengkap (Fakhrudin et al. 2004).  

Pemanfaatan sumberdaya air dan perairan dilaksanakan dengan tetap 

memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup, yaitu menetapkan 

prinsip keselarasan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi 

ekonomi (Soenarno 2004). Pengelolaan kualitas air dimaksudkan untuk 

melestarikan fungsi air, dengan melestarikan (conserve) atau mengendalikan 

(control), yaitu memelihara kondisi kualitas air sebagaimana kondisi alamiahnya. 

Kondisi alamiah air pada sumber air (mata air dan air tanah) secara umum sangat 

baik, namun apabila terjadi pencemaran, maka perlu waktu bertahun-tahun untuk 

pemulihannya (Suzanna 2004). Konservasi suatu ekosistem perairan berupa 

pembangunan berkelanjutan dan pemeliharaan kualitas air. Perbedaan 

pemanfaatan akan membutuhkan kriteria kualitas air pula dan target manajemen 

yang berbeda pula, sebagai contoh kegiatan wisata yang fokus kepada 

keberlanjutan kegiatan memancing dan berenang akan membutuhkan kriteria 

indikator berupa kecerahan, kedalaman perairan, biomassa fitoplankton dan 

konsentrasi bakteri (Hakanson dan Bryhn 2008). Untuk mendapatkan suatu 

gambaran kondisi lingkungan serta pengelolaan yang benar, maka perlu adanya 

gabungan dari ilmu lingkungan dengan ilmu sosial, gabungan dari dua 

pengelolaan ini akan menghasilkan pengelolaan sumberdaya yang lebih baik 

(Dale dan Bayeler 2001).   
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2.11 Aktivitas Manusia 

 Aktivitas manusia yang semakin meningkat dan tuntutan akan kebutuhan 

hidup yang semakin tinggi akan berpengaruh terhadap keseimbangan dinamik 

ekosistem sungai. Peningkatan aktivitas ini termasuk pemanfaat ekosistem sungai 

untuk berbagai keperluan, seperti kegiatan pariwisata, domestik, kebutuhan air 

untuk industri, irigasi pertanian, dan transportasi (Karim 2004).Ekosistem 

sungai.sangat rentan terhadap pengaruh perubahan fisik, kimia dan bakteri. 

Perubahan-perubahan ini penting dalam perencanaan kawasan yang berpengaruh 

kepada kesehatan manusia yang bertempat tinggal di sekitar atau sepanjang sungai 

(Niewolak 1999).Fragmentasi habitat, perubahan kondisi ekologis, dan hilangnya 

biodiversitas atau keanekaragaman hayati merupakan permasalahan lingkungan 

yang umum terjadi saat ini (Dale dan Bayeler 2001). Monitoring kualitas air 

sungai penting dalam perencanaan kawasan untuk suatu pemanfaatan atau 

perbaikan lingkungan perairan. Permasalahan di sekitar sungai di antaranya erosi 

yang disebabkan oleh adanya kegiatan pertanian, pengambilan kayu, kebakaran 

hutan, dan sebagainya (Abdul et al. 2009).Kesehatan suatu perairan adalah 

gambaran dari integritas parameter fisika, kimia, dan biologi perairan tersebut 

(Butcher et al. 2003). 

 

2.12 Parameter Fisik 

Parameter fisika yang biasa digunakan untuk menentukan kualitas air pada 

perairan mengalir adalah suhu, arus, debit, kedalaman, substrat, lebar sungai, dan 

lebar badan sungai. Kawasan sungai sangat rentan adanya erosi lahan, yang 
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diakibatkan oleh: jumlah dan pola air terjun, kemiringan lahan, tingkat 

pengurangan vegetasi, tipe tanah, dan pengaruh perubahan iklim. 

Suhu merupakan variabel lingkungan yang sangat penting, tidak hanya 

musiman, tetapi juga fluktuasi harian, karena pada perairan tipikal dangkal suhu 

mudah dipengaruhi oleh radiasi sinar matahari dan pendinginan pada malam hari, 

serta karena pengaruh angin (Williams 2006). Suhu badan perairan dipengaruhi 

oleh musim, lintang, ketinggian dari permukaan laut, sirkulasi udara, penutupan 

awan, dan aliran serta kedalaman air. Perubahan suhu berpengaruh terhadap 

proses fisika, kimia, dan biologi badan air (Effendi 2003). Selain itu suhu juga 

mempengaruhi perpindahan molekul, dinamika air, saturasi oksigen terlarut, laju 

metabolisme organisme, dan beberapa faktor lain yang secara langsung maupun 

tidak langsung mempengaruhi kehidupan di perairan (Hauer dan Lamberti 2007).  

Kecepatan aliran sungai tidak tetap, kecepatan aliran bergantung pada 

kemiringan lahan dan pasokan airnya. Pada musim hujan aliran air lebih cepat 

daripada musim kemarau. Kecepatan aliran bervariasi antara 0-800 cm/detik, pada 

umumnya kecepatan aliran adalah kurang dari 300 cm/detik). Karena tingkat 

kecepatan aliran air sungai tidak tetap, substrat dasar sungai akan bervariasi, mulai 

dari berbatu hingga berlumpur (Pratiwi et al. 2009). Secara umum keberadaan 

vertikal mixing di dalam sungai mengakibatkan terjadinya arus dan percampuran 

air (Chapman 1996). Kecepatan arus suatu badan air sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan badan air tersebut untuk mengasimilasi atau mengangkut bahan 

pencemar.  
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Salah satu yang paling penting dari suatu proses geologi adalah kemampuan air 

untuk mengangkut material. Kemampuan air ini dinamakan debit air, debit air memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap distribusi flora dan fauna di perairan mengalir. 

Kemampuan aliran air suatu perairan juga bergantung pada kemiringan lahan (Gor 

1996 in Hauer dan Lamberti 2007). Debit air dinyatakan sebagai volume yang mengalir 

pada selang waktu tertentu, dengan meningkatnya debit 5 maka kadar bahan-bahan 

alam yang terlarut ke suatu badan air akibat erosi meningkat secara eksponensial 

(Effendi 2003). Pada perairan mengalir ukuran dan tipe dari partikel substrat dasar, 

menjadi tempat perlindungan bagi biota-biota pada saat musim basah dan musim panas 

(Boulton 1989 in Williams 2006 ). 

 

2.13 Temperatur 

 Temperatur (suhu) adalah salah satu sifat tanah yang sangat penting secara 

langsung mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan juga terhadap kelembaban, 

aerasi, struktur, aktivitas mikroba dan ensimetik, dekomposisi serasah atau sisa 

tanaman dan ketersediaan hara-hara tanaman. Temperatur tanah merupakan salah 

satu faktor tumbuh tanaman yang penting sebagaimana halnya air, udara dan 

unsur hara. Proses kehidupan bebijian, akar tamanam, dan mikroba tanah secara 

langsung di pengaruhi oleh temperatur tanah (Hanafiah, Kemas Ali, 2005) 

 Tentang suhu tanah pengaruhnya penting sekali pada kondisi tanah itu sendiri 

dan pertumbuhan tanaman. Pengaruh dari suhu tanag biasanya dilakukan pada 

kedalaman 10 cm, 20 cm, 50 cm dan 100 cm. Faktor pengaruh suhu tanah yaitu faktor 

luar dan faktor dalam. Yang dimaksudkan dengan faktor luar yaitu radiasi matahari, 
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awan curah hujan, angin, kelembaban udara. Faktor dalamnya yaitu faktor tanah, 

stuktur tanda, kadar ion tanah, kandungan bahan organik dan warna tanah. Makin tinggi 

suhu maka semakin cepat pematangan dalam tanah (Kartasapoetra , 2005) 

 

2.14 KFD 

 Pengenalan jenis-jenis penyakit pada tanaman dapat dilakukan dengan 

cara percobaan di lapang pada setiap fase pertumbuhan tanaman. Timbulnya 

penyakit dapat bervariasi tergantung dari fase pertumbuhan tanaman, musim, 

lokasi dan varietas. Kombinasi dari beberapa penyakit dapat terjadi misalnya 

kombinasi beberapa cendawan atau bahkan kombinasi dari beberapa cendawan, 

bakteri, virus dan jamur (Wigenasanta, 2004). 

 Penyakit tanaman dapat didefinisikan sebagai penyimpangan sifat normal 

yang menyebabkan tanaman tidak dapat melakukan kegiatan fisiologis seperti 

biasanya. Penyakit tumbuhan dapat disebabkan oleh faktor biotik dan abiotik. 

Penyebab penyakit yang bersifat biotik umumnya parasit pada tumbuhan dapat 

ditularkan dan disebut penyakit biogenetik. Adapun penyakit yang bersifat abiotik 

tidak parasit, tidak menular dan biasa disebut penyakit fisiogenetik. Penyebab yang 

parasit terdiri dari beberapa golongan seperti virus, viroid, fitoplasma bakteri, 

cendawan, riketsia, protozoa, nematoda dan tumbuhan tingkat tinggi (Sinaga, 2003). 

 Patogen dalam arti luas adalah tiap agen yang menyebabkan penyakit. 

Namun istilah ini biasanya hanya digunakan untuk menunjukkan penyebab 

penyakit yang tergolong organisme yang hidup saja terutama cendawan, bakteri, 

nematoda, virus dan tumbuhan parasit yang menyerang tumbuhan (Sinaga, 2003). 
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Patogen adalah sesuatu yang dapat menyebabkan penyakit. Petogen 

berasal dari bahasa Yunani, Pathos yang berarti menderita dan genetis yang 

berarti asal. Umumnya istilah patogen hanya dipakai untuk jasad yang dalam 

keadaan sesuai dapat menimbulkan penyakit pada jasad lain. Penyakit akan terjadi 

apabila ada patogen yang ganas menyerang tanaman yang tentan, didukung 

lingkungan yang mendukung patogen untuk menyerang tanaman yang rentan. 

Penyakit bisa muncul karena disuatu tempat ada tanaman, patogen serta 

lingkungan. Ini yang disebut segitiga penyakit dimana muncul penyakit karena 

tiga faktor itu. Salah satu faktor tidak ada atau tidak menemui syarat maka 

penyakit tidak akan muncul. Syarat yang harus dipenuhi oleh ketiga faktor agar 

muncul penyakit adalah tanaman harus peka, penyebab penyakit harus virulen (fit 

dan ganas) dan lingkungan mendukung (Nasutiob, 2008). 


