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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Kualitas Air Sungai  

Kualitas air adalah mutu air yang memenuhi standar untuk tujuan tertentu. 

Syarat yang ditetapkan sebagai standar mutu air berbeda-beda tergantung tujuan 

penggunaan air tersebut. Perubahan kualitas air sungai adalah kondisi kualitas air 

yang dapat diukur dan diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode 

tertentu berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, ststus kualitas air 

adalah tingkat kondisi kualitas air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi 

baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan 

baku mutu air yang ditetapkan (Daud, 2011).  

Kualitas air dapat dipecahkan kepada tiga kategori utama yaitu kualitas 

atau sifat fisika, kimia dan biologi. Parameter fisika bagi kualitas air adalah bau 

dan rasa, kekeruhan, suhu. Adapun parameter kimia adalah nutrien bahan organik, 

bahan non organik. Organisme yang hidup di dalam air seperti sungai merupakan 

parameter biologi sebagai penentu kualitas air sungai (Wardhana, 2006). Menurut 

hasil penelitian Damarany et al. (2009) pada bagian hilir sungai cipinang 

menunjukkan kisaran pH 7-8,04. Lingkungan perairan sungai terdiri dari 

komponen abiotik dan biotik yang saling berinteraksi melalui arus energi dan daur 

hara. Bila interaksi keduanya terganggu maka akan terjadi perubahan yang 

menyebabkan ekosistem perairan itu menjadi tidak seimbang (Ferianita, 2005). 

Keadaan air sungai dapat secara efektif dianalisis menggunakan organisme 

makro invertabrata, Karena organisme ini lebih awal terkena dampak atau tekanan 
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akibat perubahan kualitas air. Keuntungan lain dari informasi biologi 

makroinvertabrata tersebut menentukan status dan kecendrungan dari sumberdaya 

perairan, mengevaluasi factor-faktor penyebab kerusakan ekosistim perairan, 

penilaian terhadap sebuah program pengendalian dan mitigasi lingkungan hidup, 

serta  mengukur tingkatan kesuksesan dari suatu upaya pengelolaan daerah 

tangkapan air (Barbour et al.1999). Syarat yang ditetapkan sebagai standar mutu 

air berbeda –beda tergantung tujuan penggunaan, sebagai contoh air yang 

digunakan untuk irigasi memiliki standar matu yang berbeda dengan air untuk 

dikonsumsi (Rahayu, dkk, 2009). 

Berkembangnya ilmu teknologi, tejadi juga peningkatan aktivitas manusia, 

namun tidak begitu jarang, aktivitas manusia itu sendiri juga yang dapat 

menyebatkan penurunan kualitas air. Bila penurunan mutu air ini tidak 

diminimalkan maka akan terjadi pencemaran air (Mulia, 2005). Sungai 

mempunyai kapasitas tertentu dan ini dapat berubah karena aktivitas alami 

maupun antropogenik sebagai contoh pencemaran sungai berasal dari (1) tingkat 

kandungan sedimin yang berasal dari erosi, kegiatan pertanian, penambangan, 

konstruksi, pembukaan lahan dan aktivitas lainnya, (2) limba organik dari 

manusia, hewan dan tanaman, (3) kecepatan pertambahan senyawa kimia yang 

berasal dari aktivitas industri yang membuang limbahnya ke perairan. Ketiga hal 

tersebut merupakan dampak dari peningkatan populasi manusia, kemiskinan dan 

industrialisasi. 
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2.2 Bioindikator Kualitas Air 

Bioindikator yang dapat menentukan kualitas suatu  perairan adalah 

kelompok atau komunitas organisme yang keberadaan atau perilakunya di alam 

berhubungan erat dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Bioindikator air 

merupakan organisme yang hidup di lingkungan perairan yang apabila terdapat 

perubahan pada perairan tersebut maka akan berdampak terdapat keberadaan dan 

berlaku organisme tersebut. Bioindikator yang dapat menunjjukkan perairan 

misalnya adalah kerapatan makhluk hidup dan keanekaragaman jenis yang ada di 

perairan tersebut, seperti contoh hewan makroinvertabrata. (Indrawati, dkk., 

2010). 

 Kualitas air perlu selalu dipantau, terlebih dengan meninjau parameter 

fisika kimia dan biologi suatu ekosistem perairan. Salah satu parameter biologi 

yang dapat digunakan sebagai bioindikator kualitas air adalah makroinvertebrata, 

karena dapat memberikan gambaran mengenai kondisi fisik, kimia dan biologi 

suatu perairan. Hasil penelitian sebelumnya. menunjukkan bahwa pemantauan 

kualitas air mengalir seperti sungai dan saluran irigasi dapat dilakukan dengan 

menggunakan makroinvertebrata bentos sebagai bioindikator dengan menghitung 

indeks biotik seperti Family Biotic Indeks (FBI). 

Perubahan kualitas air sungai akan mempengaruhi kehidupan biota dan 

masyarakat sekitar yang memanfaatkan air sungai. Pemantauan kualitas air 

dapat menggunakan indikator biologis dengan metode biomonitoring. Indikator 

biologis yang paling baik digunakan adalah makroinvertebrata, karena adanya 

faktor preferensi habitatnya dan juga mobilitasnya yang relatif rendah 
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menyebabkan makhluk hidup ini dapat digunakan sebagai makhluk hidup yang 

keberadaannya sangat dipengaruhi secara langsung dalam lingkungan perairan 

(Tjokrokusumo, 2006).  

Bioindikator spesies merupakan gejala awal yang dapat dimanfaatkan 

untuk system peringatan dini, agar manusia sadar akan perubahan lingkungan 

yang terjadi di sekitarnya. Indikator biologis adalah cara yang terbaik untuk 

diterapkan dalam pengelolaan lingkungan karena organisme berinteraksi langsung 

dengan lingkungannya. Keberadaan bahan polusi dalam suatu ekosistem akan 

terus terdeteksi secara biologis, namun untuk sampai kepada pada dan siapa 

tentunya memerlukan kajian yang mendalam dan terus menerus. Hal inilah yang 

biasanya membutuhkan waktu dan dana dan tidak sedikit sukarelawan lingkungan 

yang tentunya tanpa mengenal lelah untuk mengejar ketinggalan yang telah 

dicapai oleh industriwan yang terus berkembang tanpa memperhatikan dampak 

yang ditimbulkan. Dengan adanya kerjasama antara masyarakat dengan 

industriawan dan ilmuwan tentunya akan tercipta suasana hidup baru yang saling 

berdampingan yang akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia secara 

utuh dan keseluruhan (Tjokrokusumo, 2006). 

2.3. Makroinvertabrata sebagai Bioindikator  

Makroinvertabrata air merupakan komponen biotik pada ekosistem 

perairan yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi fisik, kimia dan 

biologi suatu perairan, sehingga sehingga digunakan sebagai indikator kualitas 

air sungai (Rahayu, dkk, 2009). 
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Makroinvertabrata merupakan hewan yang sering di gunakan sebagai uji 

bioindikator kualitas air. Suatu perairan yang terlihat sehat (belum tercemar) 

akan menunjukkan jumlah individu yang seimbang dan hampir semua spesies 

yang ada. Sebaliknya suatu perairan yang tercemar, peyebaran individu tidak 

merata cenderung ada spesies yang mendominasi. (Sinaga, 2009).  

 Perairan yang tercemar akan mempengaruhi kelangsungan hidup 

organisme makroinvertabrata karena makroinvertabrata merupakan biota air 

yang yang mudah terpengaruh oleh adanya bahan tercemar, baik pencemaran 

kimia maupun fisika (Odum, 1994). Kelompok makroinvertabrata merupakan 

kelompok hewan yang relatif menetap di dasar perairan dan sering digunakan 

sebagai petunjuk biologis (indikator) kualitas perairan. Bioindikator atau 

indikator ekologis merupakan taksa atau kelompok organisme yang sensitif dan 

dapat dijadikan petunjuk bahwa mereka dipengaruhi oleh tekanan lingkungan 

akibat dari kegiatan manusia dan destruksi sistem biotik perairan. Penelitian 

mengenai kondisi periaran Sungai Sampean lama diharapkan dapat memberikan 

informasi mengenai tingkat kualitas perairan tarsebut. Hal disebabkan makro 

invertabrata pada umumnya tidak dapat bergerak dengan cepat dan habitatnya di 

dasar yang umumnya dalah tempat tercemar. (Fahrul, M. F. 2007). 

Kisaran toleransi hewan-hewan akuatik pada umumnya relatif sempit 

dibandingkan dengan hewan-hewan daratan. Suhu perairan dapat bervariasi 

tergantung pada faktor adanya pencemaran pembuangan air limbah dan dapat 

menyebabkan kenaikan suhu perairan sehingga mengganggu kehidupan air 

(Odum, 1993). Berdasarkan penggunaan mekroinvertabrata sebagai bioindikator 
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kualitas air akan mempermudah dalam penafsiran tentang keadaan lingkungan 

perairan. Sehingga daya toleransi makroinvertabrata terhadap pencemaran bahan 

organik dapat  dikelompokan menjadi tiga yaitu: 

1. Jenis Intoleran  

Jenis Intoleran memiliki kisaran toleransi yang sempit terhadap 

pencemaran dan tidak tahan terhadap tekanan lingkungan, sehigga hanya hidup 

dan berkembang di perairan yang belum atau sedikit tercemar  sepertinya hanya 

bangsa Ephemeroptera (Mayflay) akan mencapai kelimpahan tingga jika berada 

pada lingkungan yang cenderung dingin, berarus sedang sampai deras serta 

berbatu. Pada beberapa suku dari bangsa ini bersifat burrowers atau penggali pada 

sedimen halus yang berada di atas bebatuan,. Mayflay adalah pemakan rumput, 

meskipun di klsifikasikan sebagai herbivore, Mayflay juga mengkonsumsi 

sejumlah besar bakteri (Menughton dan Larry, 1998).  

Jenis Baetis sp dari suku Baetidae, merupakan jenis yang paling toleran 

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

akan mengalami penurunan kelimpahan jika jika terdapat sedimentasi serta polusi 

organik, hewan ini memerlukan banyak ogsigen. 

Berikut ini adalah contoh hewan makroinvertabrata dari Suku Baetidae yang 

mana memiliki kisaran toleransi yang sempit terhadap pencemaran dan tidak 

tahan terhadap tekanan lingkungan pada gambar 2.1 
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2. Jenis Toleran 

Jenis toleran mempunyai daya toleran yang lebar, sehingga dapat 

berkembang mencapai kepadatan tertinggi dalam perairan yang tercemar berat. 

Oleh karena itu, untuk mengetahui kehadiran atau ketidak hadiran oraganisme 

pada lingkungan perairan digunakan indikator yang menunjukkan tingkat atau 

derajat kualitas sebuah habitat. Suku Ampullariidae merupakan salah satu suku 

yang berada pada marga Mesogastropoda pada kelas Gastropoda (Aqila, 2011). 

Dimana ciri khas dan morfologi suku ini adalah mempunyai badan yang 

tidak simetri dengan mantelnya terletak di bagian depan, cangkangnya berikut isi 

perutnya terguling spiral kearah belakang. Letak mantel di bagian belakang inilah 

yang mengakibatkan gerakan torsi atau perputaran pada pertumbuhan siput 

Gastropoda. Proses torsi ini dimulai sejak dari perkembangan larvanya.  

Kelas gastropoda atau siput ini merupakan salah satu makroinvertabrata 

yang terdapat diberbagai perairan baik perairan air tawar maupun air laut 

kehidupanya sangat beragam dan hampir ada disemua tempat perairan kecil 

seperti genangan perairan lahan pertanian di sawah, empang dan sebagainya. 

Kondisi habitat yang di sukai gastropoda adalah berada pada pH dengan kisaran 

antara 6,7-9,0 serta kadar oksigen terlarut antara 0,5-14 ppm. Beberapa banyak 

Gambar 2.1 Suku Baetidae (aminah, 2014) 
(http://cfans.umm.edu 
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penelitian menunjukkan bahwa Gastropoda dapat bertahan hidup pada daerah 

yang tercemar berat dan bahan-bahan pencemar tersebut, seperti logam barat, 

petisida, radiaktif, terkonsentrasi pada oragan serta cangkang.  

Berikut ini adalah contoh hewan makroinvertabrata dari suku 

Ampullariidae yang mana memiliki kisaran toleransi yang hidup bertahan 

terhadap pencemaran dan tahan terhadap tekanan lingkungan pada gambar 2.2 

 

 

 

 

 

 

3. Jenis Fakultatif  

Jenis fakultatif dapat bertahan hidup terhadap lingkungan yang agak lebar, 

antara perairan yang belum tercemar sampai dengan tercemar sedang tercemar 

sedang dan masih dapat hidup pada perairan yang tercemar berat. Jenis ini 

dibedakan pula menjadi fakultatif intoleran dan fakultatif toleran. 

Fakultatif intoleran merupakan jenis yang lebih banyak hidup di perairan 

tercemar sedang. Suku Tipulidae dari Bangsa diptera termasuk dalam kelompok 

fakultatif (Pennak, 1978). 

Gambar 2.2 Lymnaea (Gastropoda) (aminah, 2014) 
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Berikut ini adalah contoh hewan makroinvertabrata dari Tipulidae yang 

mana tingkatnya tergolong kedalam jenis fakultatif dapat bertahan hidup terhadap 

lingkungan yang agak lebar, antara perairan yang belum tercemar sedang dan 

masi dapat hidup pada perairan yang tercemar berat pada gambar 2.3 

 

 

 

 

 

 

Makroinvertabrata pada umumnya sangat peka terhadap perubahan 

lingkungan perairan yang ditempatinya, karena itulah makroinvertabrata ini sering 

dijadikan sebagai indikator ekologi di suatu perairan dikenakan cara hidup, 

ukuran tubuh, dan perbedaan kisaran toleransi di antara Jenis di dalam lingkungan 

perairan. Alasan pemilihan makroinvertabrata sebagai indikator ekologi prairan 

adalah sebagai berikut: 

a. Ukuran tubuh relatif besar sehingga memudahkan untuk identifikasi. 

b. Banyak ditemukan hampir di semua perairan. 

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

terdedah (exposed) oleh air sekitarnya. 

d. Pendedahan yang terus menerus mengakibatka makroinvertabrata di 

pengaruhi oleh lingkungan. 

Gambar 2.3 Suku Baetidae (http://cfans.umm.edu 
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e. Pengambilan sampel mudah dilakukan, karena hanya menggunakan  

peralatan sederhana, murah dan tidak berpengaruh terhadap makhluk 

hidup lainnya. 

  Selain itu keuntungan dari menggunakan makroinvertabrata sebagai 

bioindikator uji kualitas air  adalah makroinvertabrata hidup melekat pada tanah 

atau di dalam tanah dan motilitasnya rendah sehingga dia tidak mudah bergerak 

dan pindah. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah FBI dimana dengan 

metode ini menunjukkan kualitas sungai secara jelas, salah satunya seperti 

penelitian terdahulu pada sungai Eropa (Rini DS, 2011). 

  Makroinvertabrata juga berperan dalam proses mineralisasi dan 

pendaurulangan bahan-bahan organik, baik yang berasal dari perairan (autokton) 

maupun daratan (allokton) serta menduduki urutan ke dua dan ketiga dalam rantai 

kehidupan suatu perairan. Banyak bahan pencemar dalam perairan dapat 

memberikan dua pengaruh terhadap organisme parairan, yaitu dapat membunuh 

spesies tertentu dan sebaliknya dapat mendukung perkembangan jenis lain. Jadi 

apabila air tercemar ada kemungkinan terjadi pergeseran dari jumlah spesies yang 

banyak dengan populasi yang sedang menjadi jumlah jenis yang sedikit tapi 

populasinya tinggi. Oleh karena itu penurunan dalam keanekaragaman spesies 

dapat juga dianggap sebagai suatu pencemaran (Sastawijaya, 2000).  

  Untuk memantau kualitas air sungai digunakan kombinasi parameter 

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

dan kimia. Parameter biologi jarang digunakan sebagai parameter penentu 

pencemaran. pengukuran menggunakan parameter fisika dan kimia hanya 
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memberikan gambaran kualitas lingkungan sesaat. Indikator biologi digunakan 

untuk menilai   secara makro perubahan keseimbangan ekologi, khususnya 

ekosistem akibat pengaruh limbah. Dibandingkan dengan menggunakan 

parameter fisika dan kimia, indikator biologi dapat memantau secara kontinyu. 

Hal ini karena komunitas biota perairan (flora dan fauna) menghabiskan seluruh 

hidupnya di lingkungan tersebut, sehingga bila terjadi pencemaran akan bersifat 

akumulasi atau penimbunan bahan pencemar (Verheyen, 2000). 

  Indikator biologi adalah biota air yang keberadaannya dalam suatu 

ekosistem perairan menunjukkan kondisi spesifik dari perairan tersebut 

(Wediawati, W. 2001). Indikator biologi merupakan petunjuk yang mudah untuk 

memantau terjadinya pencemaran. Adanya pencemaran suatu lingkungan   

mengakibatkan jenis keanekaragaman jenis akan mengalami penurunan dan mata 

rantai makanannya menjadi sederhana, kecuali bila terjadi penyuburan 

(Sastrawijaya, 2000). jenis ideal yang digunakan sebagai indikator  biologi  

untuk  lingkungan  akuatik   tersebut  masuk  dalam   kelompok organisme 

yang tidak  mempunyai tulang belakang atau  bisa disebut  makroinvertebrata 

(Arisandi, 2001). 

2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Perairan Berdasarkan 

Bioindikator Makroinvertabrata 

 
  Sifat fisika kimia perairan sangat penting bagi suatu ekologi, oleh karena 

itu, selain melakukn pengamatan pada faktor biotik seperti pada 

makroinvertabrata, perlu juga dilakukan pengamatan fisika-kimia suatu perairan. 

Dengan mempelajari aspek selain ketergantungan antara organisme dengan 

faktor-faktor abiotiknya maka akan diperoleh gambaran kuatis suatu perairan. 
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  Sebagaimana kehidupan biota lainnya, maka penyebaran jenis dan 

populasi komonitas makroinvertabrata ditentukan oleh sifat fisika kimia dan 

biologis perairan. Sifat fisik dari perairan seperti pasang surut, kedalaman, 

kecepatan arus, kekeruhan, atau kecerahan, substrat dasar dan suhu air. Sifat 

kimia antara lain kandungan oksigen, karbondioksida terlarut, pH, bahan organik 

dan kandungan hara berpengaruh terhadap makroinvertabrata. 

  Fisika kimia air berpengaruh langsung maupun tidak langsung bagi 

kehidupan makroinvertabrata atau sering juga disebut segai hewan bentos. 

Perubahan perubahan kondisi fisika-kimia suatu perairan dapat menimbulkan 

akibat yang merugikan terhadap populasi makroinvertabrata yang hidup pada 

ekosistem perairan (Setyobudiandi, 1997). 

  Faktor abiotik (fisika dan kimia) perairan yang berpengaruhi kehidupan 

makroinvertabrata terhadap bebrapahal sebagai berikut: 

2.4.1 Suhu 

Suhu merupakan suatu ukurang yang menunjukkan derajat panas benda, 

suhu biasanya digambarkan sebagai ukuran energi  gerakan molekul. Pada 

umumnya suhu dinyatakan dengan suatu derajat Celcius ( ) atau derajat 

Fahrenheit ( ). Perubahan suhu berpengaruh terhadap proses fisika, kimia, dan 

biologi badan air. Suhu juga sanagat berperan mengendalikan kondisi ekosistem 

perairan. Merupakan pengatur utama proses fisika dan kimia yang terjadi di dalam 

perairan. Suhu air secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi 

kelarutan oksigen, dan kelarutan oksigen ini secara langsung mempengaruhi 

kehidupan organisme, seperti tumbuhan dan reproduksi biota (Effendi, 2008). 
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Perbandingan lingkunagan daratan dan lingkungan perairan mempunyai 

fluktuasi suhu yang relatif sempit. Oleh sebab itu air dapat menjadi penutup 

permukaan bumi yang mempunyai peran peredam panas dari pancaran matahari 

(Dharmawan, dkk, 2004). Suhu sungai banyak di pengaruhi oleh musim, 

kedalaman badan air, komposis substrat, kekeruhan dan cahaya yang masuk ke 

dalam perairan, Organime akuatik memiliki kisaran suhu tertentu, batas atas dan 

batas bawah yang disukai pertumbuhannya. Misalnya, algae akan tumbuh pada 

kisaran suhu 30 -35  (Effendi, 2008).  

2.4.2  Disolved Oxygen (DO) 

 Oksigen terkarut adalah gas oksigen yang terlatut dalam air. Oksigen 

terlarut dalam perairan merupakan factor penting sebagai pengatur metabolism 

tubuh organesme untuk tumbuh dan berkembang biak. Sumber oksigen terlarut 

dalam air berasal dari difusi oksigen yang terdapat di atmosfer, arus atau aliran air 

melalui air hujan serta aktivitas fotosintesis oleh tumbuhan lain atau fitoplankton 

(Novonty, 1994).  

 Oksigen terlarut (DO) merupakan parameter penting untuk mengukur 

tengkat pencemran air. Oksigen terkarut di dalam air berasal dari udara  dan dari 

proses fotosintesa tumbuhan air. Kelarutan oksigen dalam air tergantaung pada 

suhu. Pada suhu tinggi kelarutan oksigen berkurang karena aktivitas bakteri 

meningkat. Kandungan oksigen dalam air dilakukan bagi kelangsungan hidup 

aquatik, tetapi kesediaannya akan terganggu oleh berlangsungnya penguraian 

bahan-bahan organik yang berasal dari air buangan. Kelarutan oksigen dalam 

suatu perairan sangat dipengruhi oleh temperatur dan jumlah garam terlarut pada 
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air, kelrutan maksimum oksigen di dalam air pada suhu 0   yaitu 14, 16 mg/l. 

Konsentrasi ini menurun sejalan dengan meningkatnya temperature air. Nilai 

oksigen terkarut diperairan sebaiknya tidak lebih dari 8 mg/l (lestari, 2004).  

2.4.3  Biochemical oxygen demand (BOD) 

Biochemical Oxygen Demand  atau kebutuhan oksigen adalah oksigen yang 

dibutuhkan oleh mikroorganisme aerobik di dalam air lingkungan untuk memecah 

(mendegradasi) bahan buangan organik yang ada di dalam air lingkungan tersebut. 

Pembuangan bahan organik melalui proses oksidasi oleh mikroorganisme di 

dalam air lingkungan adalah proses alamiah yang mudah terjadi apabila air 

lingkungan mengandung oksigen yang cukup (wardhani, 1995).  

Parameter BOD secara umum banyak digunakan sebagai penentu tingkat 

pencemaran sutau perairan. Penentuan BOD sangat penting untuk menelusuri 

aliran pencemaran dari hulu ke muara. Peningkatan jumlah BOD merupakan 

petunjuk bahwa suatu perairan tercemar zat organik. Pada kondisi yang yang 

hampir sama dengan yang ada di alam selama pemeriksaan BOD, sampel yang 

diperiksa harus bebas dari udara luar untuk mencegah kontaminasi dari oksigen 

yang ada di udara bebas. Hal ini dimungkinkan karena semakin tinggi BOD suatu 

perairan maka semakin miskin kandungan oksigen suatu perairan dan akhirnya 

secara otomatis akan mangakibatkan menurunnya jumla biota perairan dan 

makroinvertabrata yang ada (Sitiaji, 1995). Sebuah penelitian yang dilakukan 

oleh Damarany et al. (2009) pada daerah aliran sungai cipinang bagian Hilir 

menunjukkan bahwa BOD5 perairan tersebut berkisar antara 77 ppm – 87 ppm. 
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2.4.4 Derajat Keasaman  (PH) 

Derajat keasaman atau pH adalah suatu ukuran kosentrasi ion hidrogen 

dan menunjukkan apakah suasana air tersebut bereaksi asam atau basa. Air 

normal yang memenuhi syarat untuk suatu kehidupan  mempunyai pH berkisaran 

antara 6,5 – 7,5. Air dapat bersifat asam atau basa tergantung pada besar kecil pH 

air atau besarnya kosentrasi ion hidrogen di dalam air. Air limba dan bahan 

buangan dari kegiatan industri yang dibuang ke air akan mengubah pH air yang 

pada akhirnya dapat mengganggu kehidupan organisme di dalam air tersebut 

(Asmawi, 1994 dalam Kusrini, 2006). 

Reaksi atau keasaman suatu perairan mencirikan keseimbangan antara 

asam dan basa dalam air. Air murni pada suhu 25°C mengandung ion H+ dan 

OH- sebesar 10-7 mol per liter sehingga pH air yang netral adalah 7. Jika nilai 

pH kurang dari 7, air bersifat asam dan bila pH lebih besar dari 7, air bersifat 

basa atau alkalis. Apabila nilai pH air kurang dari 5,0 atau lebih besar dari 9,0 

maka perairan itu sudah tercemar berat, sehingga kehidupan biota air akan 

terganggu. Perubahan keasaman air, baik kearah asam (pH menurun) atau kearah 

alkalis (pH meningkat), perlu di cermati sehingga ekosistem perairan itu tidak 

terganggu. (Manik, 2007) 

Organisme perairan mempunyai kemampuan berbeda dalam menolerir pH 

perairan. Batasan toleransi organisme terdapat pH bervariasi dan dipengaruhi 

banyak faktor anatara lain suhu, oksigen terlarut, alkalinitas, adanya berbagai 

anion dan kation serta jenis dan stadia organisme (Pescood, 1973). 
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     2.4.5 Total Dissolve Solid (TDS) 

Total Dissolve Solid (TDS) yaitu ukuran zat terlarut (baik itu zat organik 

maupun anorganik) yang terdapat pada sebuah larutan. TDS menggambarkan 

jumlah zat terlarut dalam part per million (ppm) atau sama dengan milligram per 

liter (mg/l). Umumnya berdasarkan definisi diatas seharusnya zat yang terlarut 

dalam air (larutan) harus dapat melewati saringan yang berdiameter 2 micrometer 

(2×10-6 meter). Aplikasi yang umum digunakan adalah untuk mengukur kualitas 

cairan pada pengairan, pemeliharaan aquarium, kolam renang, proses kimia, 

pembuatan air mineral, dan lain-lain (Misnani, 2010).  

Total padatan terlarut dapat pula merupakan konsentrasi jumlah ion kation 

(bermuatan positif) dan anion (bermuatan negatif) di dalam air. Analisa total 

padatan terlarut merupakan pengukuran kualitatif dari jumlah ion terlarut, tetapi 

tidak menjelaskan pada sifat atau hubungan ion. Selain itu, pengujian tidak 

memberikan wawasan dalam masalah kualitas air yang spesifik. Oleh karena itu, 

analisa total padatan terlarut digunakan sebagai uji indikator untuk menentukan 

kualitas umum dari air. Sumber padatan terlarut total dapat mencakup semua 

kation dan anion terlarut (Oram, B.,2010). 

 2.4.6  Total Suspended Solid (TSS) 

Total suspended solid atau padatan tersuspensi total (TSS) adalah residu 

dari padatan total yang tertahan oleh saringan dengan ukuran partikel maksimal 

2μm atau lebih besar dari ukuran partikel koloid. TSS menyebabkan kekeruhan 

pada air akibat padatan tidak terlarut dan tidak dapat langsung mengendap. TSS 

terdiri dari partikel-partikel yang ukuran maupun beratnya lebih kecil dari 

http://environmentalchemistry.wordpress.com/2012/01/11/total-suspended-solid-tss-2/


27 
 

sedimen, misalnya tanah liat, bahan-bahan organik tertentu, sel-sel 

mikroorganisme, dan sebagainya (Nasution, 2008) . 

TSS merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia yang 

heterogen, dan berfungsi sebagai bahan pembentuk endapan yang paling awal dan 

dapat menghalangi kemampuan produksi zat organik di suatu perairan (Tarigan 

dan Edward, 2003). TSS umumnya dihilangkan dengan flokulasi dan 

penyaringan. TSS memberikan kontribusi untuk kekeruhan dengan membatasi 

penetrasi cahaya untuk fotosintesis dan visibilitas di perairan. Oleh karena itu nilai 

kekeruhan tidak dapat dikonversi ke nilai TSS.  

Kekeruhan sendiri merupakan kecenderungan ukuran sampel untuk 

menyebarkan cahaya. Sementara hamburan diproduksi oleh adanya partikel 

tersuspensi dalam sampel. Kekeruhan adalah murni sebuah sifat optik. Pola dan 

intensitas sebaran akan berbeda akibat perubahan dengan ukuran dan bentuk 

partikel serta materi. Sebuah sampel yang mengandung 1.000 mg/L dari fine 

talcum powder akan memberikan pembacaan yang berbeda kekeruhan dari sampel 

yang mengandung 1.000 mg/L coarsely ground talc . Kedua sampel juga akan 

memiliki pembacaan yang berbeda kekeruhan dari sampel mengandung 1.000 

mg/L ground pepper, meskipun tiga sampel tersebut mengandung nilai TSS yang 

sama. TSS berhubungan erat dengan erosi tanah dan erosi dari saluran sungai. 

TSS sangat bervariasi, mulai kurang dari 5 mgL-1 yang yang paling ekstrem 

30.000 mgL-1 di beberapa sungai. TSS ini menjadi ukuran penting erosi di alur 

sungai. Baku mutu air berdasarkan peraturan pemerintah No.82 tahun 2001, batas 
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ambang dari TSS di sungai 50 mg/L. Estimasi nilai TSS diperoleh dengan cara 

menghitung perbedaan antara padatan terlarut total dan padatan total. 

2.4.7 Kandungan Nitrat 

 Nitrat (NO3) merupakan ion organik alami, yang merupakan bagian dari 

siklus nitrogen. Dalam suatu lingkungan. Dalam suatu lingkungan, nitrogen 

dalam bentuk senyawa organik seperti urea, protein dan asam nukleat atau 

sebagai senyawa anorganik seperti ammonia, nitrat dan nitrat. Nitrat berbentuk 

dri asam nitrit yang berasal dari ommonia melalui proses oksidasi katalitik. Nitrit 

juga merupakan hasil metabolisme dari siklus nitrogen, nitrit dan nitrat adalah 

komponen yang mengandung nitrogen berkaitan dengan atom oksigen, dimana 

nitrat mengikat tiga atom oksigen sedangkan nitrit mengikat dua atom oksigen. 

 Pada kondisi normal, baik nitrit atau nitrat adalah komponen yang stabil, 

tetapi dalam suhu yang tinggi akan tidak stabil dan dapat meledak pada suhu 

yang sangat tinggi dan tekanan yang sangat besar. Jika terjadi kebakaran, maka 

tempat penyimpanan nitrit maupun nitrat sangat berbahaya untuk didekati karena 

dapat berbentuk gas beracun dan bila terbakar akan menimbulkan ledakan. 

Bentuk garam dari nitrat dan nitrit tidak berwarna dan tidak berbau serta tidak 

berasa serta bersifat higroskopis. Nitrat di perairan digambarkan sebagai senyawa 

mikronutrien pengontrol produktivitas primer di lapisan permukaan daerah 

eufotik. Kadar nitrat di daerah eufotik sangat dipengaruhi oleh transportasi nitrat 

di daerah tersebut, oksidasi ammonia oleh mikroorganisme dan pengambilan 

nitrat untuk proses produktivitas primer (Dedy, 1994). 

 



29 
 

2.4.8 Kandungan Fosfat 

 Fosfat merupakan merupakan unsurepenting dalam suatu ekosistem air. 

Zat-zat organik merupakan protein yang mengandung gugus fosfor, misalnya 

ATP, yang terdapat pada sel mahluk hidup dan berperan penting dalam 

penyediaan energi. Dalam ekosistem fosfor terdapat dalam tiga bentuk yaitu 

senyawa fosfor anorganik seperti artofosfor, senyawa organik dalam protoplasma 

dan sebagai senyawa organik terlarut yang berbentuk dari proses penguraian 

tubuh suatu organisme. (Barus, 2004).  

Bila kadar fosfat terlalu tinggi bisa menyebabkan perairan mengalami 

keadaan eutrof sehingga menjadi blooming dari salah satu jenis hewan biota yang 

terdapat dalam perairan tersebut. Kondisi seperti itu dapat merugikan biota air 

yang terdapat pada daerah perairan. (Wibisono, 2005.)  Keberadaan fosfat di 

perairan adalah sangat penting terutama berfungsi dalam pembentukan protein 

dan metabolism bagi organisme. Fosfat juga berperan dalam transfer energy di 

dalam sel misalnya adenosine triphosfate (ADP). Ortofosfat yang merupakan 

produk ionisasasi dari asam ortofosfat adalah bentuk yang paling sederhana di 

perairan (Boyd, 1982). 

Oftofosfat merupakan bentuk fosfat yang dapat langsung dimanfaatkan 

oleh tumbuhan akuatik, sedangkan polifosfat harus direduksi dulu menjadi 

ortofosfat sebelum dimanfaatkan. Fosfat merupakan mikronutrien yang 

diperlukan dalam jumlah kecil namun sangat esensial bagi organisme akuatik. 

Kekurangan fosfat juga dapat menghambat petumbuhan fitoplangton (Zulfitria, 

2003). Keberadaan fosfat secara berlebihan yang disertai keberadaan nitrat dapat 



30 
 

menstimulir ledakan pertumbuhan alga diperairan yang dapat menggunakan 

oksigen dalam jumlah besar sehingga berdampak pada penurunan kadar oksigen 

terlarut. Berdasarkan kadar fosfat total, perairan di klasifikasikan menjadi tiga, 

yaitu: perairan dengan tingkat kesuburan renda kadar fosfat total berkisar antara 0 

– 0,02 mg/liter; perairan dengan tingkat kesuburan sedang yang memiliki kadar 

fosfat total berkisar antara 0.021 – 0.05 mg/l; dan perairan dengan tingkat 

kesuburan tinggi yang memiliki kadar fosfat total 0.051 – 0.1 mg/1 (Efendi, 

2003). 

2.4.9 Substrat Dasar  

Substrat dasar sangatlah penting bagi organisme yang hidup di zona dasar 

seperti makroinvertabrata baik pada air diam maupun pada air yang mengalir, 

bahan organik utama yang terdapat dalam air adalah asam amino, protein, 

karbohidrat, dan lemak. Komponen lainnya seperti asam organik, hidrokarbon, 

vitamin, homone juga ditemukan di perairan, tetapi hanya 10% dari mineral 

organik tersebut yang mengendap sebagai substrat ke dasar perairan (Odum, 

1994). 

Subtrat pembantu menjadi tempat bagi spesies yang melekat sepanjang 

hidupnya, juga digunakan oleh hewan yang bergerak sebagai tempat 

perlindungan dari predator. Substrat dasar yang halnya lumpur pasir dan tanah 

liat menjadi tempat makan dan perlindungan bagi organisme yang hidup di dasar 

perairan (laillia, 1993). Substrat dasar yang berupa batu-batu pipih atau bebatuan 

merupakan lingkungan hidup yang baik bagi makroinvertabrata sehingga 

biasanya mempunyai kepadatan dan keragaman yang besar (Odum, 2002). 
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2.5 Metode Analisis Kualitas Air Dengan Bioindikator Makroinvertabrata 

 Family Biotic Indeks (FBI) merupakan index biotik yang digunakan 

untuk menentukan besarnya tingkat ganggunan pada ekosistem sungai dengan 

cara menggunakan perkalian antara nilai kelimpahan organisme indikator yang 

ditemukan berdasarkan Suku pada tiap pengamatan dengan skor yang sudah 

ditentukan Makroinvertabrata yang diidentifikasi kemudian diberikan skor 

berdasarkan tingkat toleransinya terhadap zat pencemar. Metode analisis family 

biotic indeks (FBI) sering digunakan sebagai perhitungan indeks kualitas air yang 

dikembangkan oleh Hilsenhonff(1988) berdasarkan nilai toleransi (ketahanan 

terhadap perubahan lingkungan) dari tiap-tiap family (rahayu, 2009). Nilai family 

biotic indeks (FBI) berkisar dari 0 – 10 untuk suku dan harus bertambah karena 

kualitas menurun. FBI dikembangkan untuk meringkas berbagai toleransi dari 

komonitas makroinvertabrata dengan satu nilai. family biotic indeks (FBI) 

dikembangkan untuk mendeteksi polusi organik dan didasarkan pada indeks level 

jenis (Mandevalle, 2002). 

 Adapun rumus perhutungan family biotic indeks (FBI) adalah sebagai 

berikut:         FBI =    
      

 
 

Dimana: 

Xi = Jumlah individu yang ditemukan pada tiap family 

Ti = Nilai toleransi dari family 

n  = Jumlah organisme yang ditemukan pada satu stasiun 
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2.6  Hasil Penelitian Sebagai Sumber Belajar 

Suatu hasil penelitian belum dimanfaatkan sebagai sumber belajar harus 

diseleksi terlebih dahulu. Setrukturisasi hasil penelitian menjadi media 

pembelajaran, seleksi manfaat hasi penelitian sebagai media pembelajaran dan 

manfaat hasil media pembelajaran secara instruksional. Struktur hasil penelitian 

sebagai sumber belajar dan selanjutnya diorganisasikan menjadi media 

pembelajaran (Nurcahyo, 2009). 

Pemanfaatan obyek atau kejadian secara evektif sesuai sumber belajar 

perlu memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut: (1) kejelasan potensi, (2) 

kejelasan sasaran, (3) kesesuaian dengan tujuan belajar, (4) kejelasan informasi 

yang dapat diungkap, (5) kejelasan pedoman eksplorasinya, (6) kejelasan hasil 

yang diharapkan. Dengan demikian, proses dan hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai sumber belajar, tetapu perlu dilakukan suatu kajian yang 

mendalam dan sistematik melalui dari suatu penelitian. Suatu hasil penelitian 

dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi ditinjau dari segi proses dan 

produknya (Djohar, 1987). 

2.6.1 Karesteristik Memilih Media Belajar 

media pendidikan atau media pembelajaran dapat diartikan sebagai segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke 

penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat 

serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi (Sadiman 

dkk,. 2008). Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 
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rangsangan kegiatan belajar, bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis 

terhadap siswa (Hamalik, 2009). Manfaat media pendidikan dalam proses belajar 

mengajar untuk memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat 

verbalistis (dalam bentuk kata-kata tertulis atau hanya lisan saja), mengatasi 

keterbatasan ruang, waktu dan daya indra, misalnya objek yang terlalu besar atau 

jauh bisa digantikan dengan gambar, film atau model, penggunaan media 

pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak didik. 

Dalam hal ini media pendidikan berguna untuk menimbulkan kegairahan belajar, 

memungkinkan interaksi langsung antara anak didik dengan lingkungan dan 

kenyataan, memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut 

kemampuan dan minatnya, (Sadiman dkk. 2008). 

Pemilihan sumber belajar dan media pembelajaran diperlukan faktor teliti 

dalam memperhatikan sebuah media yang menjadi dasar pertimbangan dalam 

pemilihan sumber media pembelajarang yang tepat. Media yang baik adalah 

media yang dapat digunakan oleh berbagai macam indra manusia. Belajar 

menggunakan indra ganda (pandang dan dengar) akan memberikan hasil lebih 

baik. Para ahli memiliki pandangan yang sama mengenai hal tersebut (Arsyad, 

2009). 

 memperkirakan bahwa pemerolehan hasil belajar melalui indra pandang 

berkisar 75%, melalui indra dengar menambah sekitar 13%, dan melalui indra 

lainnya bertambah sekitar 12%. Satu diantara media pembelajaran yang umum 

ditemukan adalah media cetak, kelebihan media cetak adalah menyajikan pesan 

dan informasi dalam jumlah yang banyak, pesan dan informasi dapat dipelajari 
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oleh siswa sesuai dengan kebutuhan dan minat masing-masing, dapat dipelajari 

kapan dan dimana saja karena mudah dibawa, akan lebih menarik apabila 

dilengkapi dengan gambar dan warna, serta perbaikan/revisi mudah dilakukan 

(Susilana dan Riyana, 2008) 

Dari hasil penelitian ini, selanjutnya akan dikembangkan menjadi media 

cetak yaitu berupa buku saku (Pocket  Book)  untuk digunakan sebagai sumber 

pembelajar biologi pada kelas X pada materi pokok Kingdom Animalia fokus 

pada (Hewan Makroinvertabrata). 

2.6.2  Buku saku sebagai bahan ajar  

Buku saku adalah  buku berukuran kecil yang dapat disimpan dalam saku 

dan mudah dibawa kemana-mana. Buku saku merupakan salah satu alat bantu 

yang dapat digunakan pada proses pembelajaran (Poerwadarminta, 2006).  Buku 

saku dapat digunakan sebagai media yang menyampaikan informasi tentang 

materi pelajaran dan lainnya yang bersifat satu arah, sehingga bisa  

mengembangkan potensi siswa menjadi pebelajar mandiri (Sulistyani dkk., 

2013). Media buku saku yaitu sebuah media yang sangat membantu terhadap 

proses pembelajaran berupa buku berbentuk kecil, terdapat gambar dan penjelasan 

agar siswa dapat mempelajari secara mandiri dalam menelaah materi 

pembelajaran tersebut (Sudjana, 2007).  

Manfaat dari penggunaan buku saku pada proses belajar mengajar adalah 

penyampaian materi dengan menggunakan buku saku dapat diseragamkan, proses 

pembelajaran dengan menggunakan buku saku menjadi lebih jelas, 

menyenangkan, dan menarik karena desainnya yang menarik dan dicetak dengan 
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full colour, efisien dalam waktu dan tenaga. Buku saku yang dicetak dengan 

ukuran kecil dapat mempermudah siswa dalam membawanya dan memanfaatkan 

kapanpun dan dimanapun. Penulisan materi yang singkat dan jelas pada buku saku 

dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa serta desain buku saku yang 

menarik. dan full colour dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi 

dan proses belajar (Sulistyani dkk, 2013). 

2.7  Kerangka Konsep Penelitian 

 Sungai sampean lama merupakan salah satu sungai yang tebesar di 

kabupaten situbondo, sungai tersebut merupakan sungai yang memiliki peranan 

penting bagi penduduk untuk irigasi, pembungan limba pabrik, dan aktifitas 

lainnya seperti mencuci, buang air besar dan kecil, sebagai tempat pembuangan 

kotoran hewan ternak, memandikan hewan ternak. 

 Aktifitas manuasia sehari-hari lewat Sungai Sampean Lama dari waktu-

kewaktu dapat mempengaruhi ekosistem yang berada di dalam  air. Dengan 

demikian aktivitas tersebut lama kelamaan akan merubah status kualiatas air pada 

sungai tersebut, dengan masuknya berbagai bahan buangan baik dari limba pabrik 

maupun pembuangan limba aktivitas masyarakat sekitar akan sangat 

mempengaruhi kualitas perairan dan biota yang hidup di dalam air sungai dan 

juga akan mengakibatkan suatu pencemaran. Penyebab terjdinya perubahan 

kualitas air yang ditandai dengan perubahan sifat fisika, kimiawi air yang meliputi 

suhu, (pH) Derajat Keasaman, (BOD) Biochemical oxygen demand, (DO) 

Disolved Oxygen, (TDS) Total Dissolve Solid, (TSS) Total Suspended Solid, 

Kandungan fosfat, kandungat nitrat dan hidrobiota yang ada di dalam air. Dengan 
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demikian hidrobiota seperti makroinvertabrata yang hidup diperairan tersebut 

dapat dijadikan sebagai bioindikator kualitas perairan. 

 Karagaman Makroinvertabrata dalam suatu perairan merupakan salah satu 

hidrobiota yang sering digunakan sebagai bioindikator kualitas air. Untuk 

mengkaji hal tersebut salah satu yang dapat dilakukan dengan mengetahui status 

kualitas air yaitu melakuakan indentifikasi makroinvertabrata yang ada pada 

Sungai Sampean Lama di Desa Kotakan Kabupaten Situbondo. Adapun kerangka 

konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka konsep Penelitian 
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2.8  Hipotesis  

Berdasarkan kajian kerangka konsep penelitian diatas maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Ada keanekaragaman jenis makroinvertabrata  di Sungai Sampean Lama 

Desa Kotakan Kabupaten Situbondo. 

2. Ada kelimpahan makroinvertabrata yang terdapat di Sungai Sampean 

Lama Desa Kotakan Kabupaten Situbondo. 

3. Ada hubungan antara kelimpahan dengan keanekaragaman jenis 

makroinvertabrata di Sungai Sampean Lama Desa Kotakan Kabupaten 

Situbondo. 

4. Ada tingkat kulitas perairan Sungai Sampean Lama Desa Kotakan  

Kabupaten Situbondo berdasarkan makroinvertabrata. 

5. Pengembangan media saku pada materi Kingdom Animalia hasil dari 

pengembangan penelitian. 

 

 




