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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Keanekaragaman Hayati 

Keanekaragaman hayati merupakan suatu kesatuan yang disebut dengan 

ekosistem, setiap ekosistem yang terbentuk akan memberikan makna penting bagi 

suatu kehidupan (Muhammad, 2016). Demikian juga menurut (Ridwan, 2012) 

keanekaragaman hayati merupakan variasi atau perbedaan bentuk makhluk hidup, 

dan mikroorganisme, materi genetik dikandungnya, juga bentuk–bentuk 

ekosistem tempat makhluk hidup, keanekargaman hayati disebut juga dengan 

“Biodiversity”  Keanekargaman atau keberagaman dari makhluk hidup dapat 

terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur 

penampilan dan juga sifat – sifat lainya. 

Keanekaragaman hayati dibagi menjadi tiga yaitu keanekaragaman 

spesies, keanekargaman spesies ini mencakup semua spesies, keanekargaman 

hayati genetik, keanekargaman ekositem, ketiga tingkatan keanekragaman hayati 

diperlukan untuk suatu kelanjutan hidup di bumi dan penting juga untuk manusia, 

namun keanekargaman hayati tingkat genetik, spesies maupun ekositem 

merupakan SDA yang sangat kompleks, karena SDA ini memiliki jumlah yang 

terbatas sekalipun keanekragamannya sangat tinggi (Sunarmi, 2014; Samedi, 

2015). 

Hubungan keanekaragaman spesies dan keanekaragman ekosistem 

mempunyai hubungan yang mendasar di suatu ekologi. Keanekargaman 

memberikan suatu fungsi untuk menstabilkan suatu ekosistem (Wille et al., 2008) 
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Penelitian keanekargaman fitoplankton termasuk keanekargaman spesies. 

Menurut Indrawan (2007) kaanekargaman spesies ini menunjukkan adanya variasi 

yang terdapat pada makhluk hidup  antar jenis (Interspesies). 

 

2.2 Fitoplankton 

Fitoplankton adalah organisme mikroskopis yang memiliki sifat autotrof 

dan menghasilkan bahan organik ataupun bahan anorganik melalui adanya proses 

fotosintesis dengan adanya bantuan sinar cahaya (Hidayat, 2013). Demikian juga 

menurut Pambudiet al.,(2016) fitoplankton adalah organisme mikroskopik yang 

hidup melayang di dalam air. 

Fitoplankton adalah penggolongan dari jenis plankton secara fungsional 

sebagai plankton nabati, beberapa parameter yang digunakan mendiskripsikan  

struktur komunitas komunitas plankton adalah keanekaragaman jenis, merupakan 

yang bisa digunakan untuk mengetahui kondisi dalam suatu komunitas tertentu, 

parameter ini mencirikan adanya kekayaan jenis dan keseimbangan disuatu 

komunitas (Syafriani & Apriadi, 2018).  

Menurut Fachrul (2007) komunitas dikatakan adanya keseragaman tinggi 

apabila kelimpahan masing-masing jenis tinggi, begitu pula sebaliknya apabila 

terjadi keanekaragaman jenis rendah maka kelimpahan terjadi pada jenis tertentu. 

Fitoplankton merupakan alga bersel satu yang beberapa diantaranya 

mampu bergerak menggunakan flagella sementar ada yang bergerak menggunkan 

kuatnya arus air (Indarsih, 2011). Fitoplankton digunakan sebagai salah satu 

parameter ekologi dalam menggambarkan kondisi suatu perairan yakni parameter 
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tingkat kesuburan di perairan (Aryawati & Thoha, 2011). Demikian juga menurut 

Yuliana (2015) fitoplankton dapat digunakan untuk bahan kajian mengetahui 

kualitas dan kesuburan suatu perairan. Keberadaan fitoplankton bisa diketahui 

dari karakteristik faktor lingkungan fisika, kimia dan biologi. Menurut Wahyuni 

dan Rosanti (2016) badan perairan tersebut menentukan suatu keanekaragaman 

dan kelimpahan juga keberadaan jenis fitoplankton diperairan. 

Fitoplankton dikatakan seperti tumbuhan hijau karena memiliki klorofil, 

fitoplankton membuat ikatan-ikatan organik yang komplek dari bahan anorganik 

sederhana dan begitu juga melakukan fotosintesis (Nontji, 1987). 

Keanekargaman fitoplankton juga dipengaruhui adanya unsur hara 

berupa nitrat dan fosfat (Hutami et al., 2017). Nitrat dan fosfat merupakan salah 

satu kompenen penting untuk yang dibutuhkan fitoplankton terhadap 

pertumbuhan dan perkembanagan. Menurut Tancung (2007) unsure nitrogen salah 

satu unsur penting bagi pertumbuhan fitoplankton dan berperan membentuk suatu 

protein. Nitrogen di perairan berada dalam bentuk organic maupun anorganik. 

Unsur hara berikutnya yang dibutuhkan fitoplankton adalah fosfat, fosfat 

memiliki peran penting untuk pertumbuhan fitoplankton dan organisme lainya di 

perairan. Menurut Efendi (2013) Fosfat merupakan bentuk fosfor yang dapat 

dimanfaatkan oleh tumbuhan. 
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2.2.1 Klasifikasi Fitoplankton 

1. Diatom (Bacillariophyceae) 

Diatom merupakan alga uniseluler yang mempunyai dinding yang 

terbuat dari silika, dinding tersebut terbuat dari dua bagian (Cambell et al., 

2012). Diperkirakan di dunia ada sekitar 1400 – 1800 jenis diatom, tetapi tidak 

semua hidup sebagai plankton (Nontji, 2008) 

2. Dinoflagellata (Dinophyceae) 

Menurut Campbell (2012) Dinoflagellata merupakan komponen yang 

banyak dari plankton laut ataupun plankton air tawar, komunitas organisme yang 

hidup dipermukaan air. Demikian juga menurut Nontji (2008) berdasarkan 

kebiasaan kehidupan dibagi menjadi dua kelompok besar yakni desmokontae dan 

dinokontae, desmonkontae memiliki dua flagella yang semuanya berlokasi pada 

ujung anterior sel dan dinokontae kedua flagella berada pada pada lokasi yang 

berbeda yakni flagella tranversal dan flagella longitudinal.Dinding sel pada 

dinoflagellata berupa dinding selulosa yang tebal dan kuat yang memiliki fungsi 

untuk melindungi. 

Identifikasi pada jenis dinoflagellata dapat dilakukan dengan melihat 

dinding selulosa yang tebal dan perisai, selain itu dapat dilakukan dengan melihat 

lokasi flagellanya (Nontji, 2008). Jenis dinoflagellata mempunyai sifat yang dapat 

menimbulkan masalah perairan, karena dinoflagellata memiliki toksin yang dapat 

menyebabkan kematian organisme lain yang berada pada perairan. Menurut 

Nontji (2008) dinoflagellata yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan 

cahaya dari proses yang terjadi pada tubuhnya salah satunya adalah Noctiluca 
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scintillans yang dapat menghasilkan cahaya biru muda, kemampuan yang dimiliki 

konsentrasi Noctiluca scintillans untuk menghasilkancahaya lemah yaitu sebesar 

200 sel/liter, begitu dapat menghasilkan cahaya yang kuat dengan konsentrasi 

sebesar 1000 – 2000 sel/liter.  

Menurut penelitian Kumalasari (2015) didapatkan nama spesies di telaga 

Menjer Wonosobo yakni 40 spesies fitoplankton yang terdiri dari 6 divisi sebagai 

berikut: Chlorophyta (Actinastrum hantzschii, Chladophora sp, Chorella sp, 

Closterium lanula, Coelastrum microporum, Desmidium swartizii, Pandorina sp, 

Oocystis Solitaria, Pediastrum boryanum, Scenedesmus quadricauda, Sphaerocystis 

sp, Staurastrum gracile, Tetrastrum triangulare, Volvox sp, Zygnema sp), 

Cyanobacteria (Lyngbya sp, Oscillatoria curviceps, Stigonema sp), Bacilariophyta 

(Amphipleura pellucid, Aulacoseira granullata, Caloneis sp, Cocconeis pedicula, 

Diatoma hyemalis, Disymosphenia sp, Fragillaria crontonensis, Gyrosigma 

acuminatum, Stephanodiscus sp, Melosira varians Agardh, Navicula sp, Nitzhia 

palea, Stauroneis sp, Surirella minuta, Synedra sp, Synedra ulna Ehr, Tabellaria 

flocculosa,) Chrysophyta (Synura sp), Dinophyta (Ceratium furca, Gymnodium 

fuscum, Peridinium sp), Chrytophyta (Chrytomonas sp). 

Fitoplankton yang banyak diketahui dalam penelitian tersebut dari 

devisi Baciliariophyta dan Cholorophyta karena Bacillariophyta umumnya salalu 

mendominasi perairan air tawar dan Bacillariophyta lebih mudah beradaptasi 

dengan lingkungan sekitar dan bisa beradaptasi dengan adanya perubahan pH, 

suhu, dan  kadar DO perairan, banyaknya Bacillariophyta diperairan karena 

disebabkan oleh kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, dan memiliki sifat 
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kosmopolit (Samsidar et al., 2013) sedangkan Chlorophyta adalah kelompok 

terbesar di vegetasi alga dan bersifat kosmopolit terutama hidup diperairan yang 

mempunyai cahaya yang cukup (Fauziah dan Laily, 2015). 

Berikut beberapa contoh fitolankton yang terdapat didanau pada Gambar 2.1 

berikut. 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Beberapa contoh fitoplankton didanau (1) Pinnularia(2) Aulacoseira granula, (3) 

Pediastrum, (4) Volvox (Sumber: Soeprobowati & Suedy, 2011) 

 

2.3 Telaga 

Telaga merupakan habitat air tawar yang memiliki perairan tenang yang 

dicirikan oleh adanya arus yang lambat sekitar 0,1-1 cm/detik atau tidak adanya 

arus. Perairan telaga biasanya memiliki stratifikasi vertikal dan kualitas air yang 

bergantung pada kedalaman dan musim (Kumalasari et al., 2015). Perairan seperti 

telaga ini merupakan perairan air tawar dimana menempati ruang yang lebih kecil 

bila dibandingkan dengan lautan dan daratan namun ekosistem air tawar memiliki 

peran yang sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan rumah  yakni untuk 

mandi. 
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2.4 Karakteristik Faktor Fisika Kimia Lingkungan 

2.4.1 Faktor Kimia 

1. Biochemical Oxygen Demand (BOD) 

BOD (Biochemical Oyigen Demand) merupakan jumlah oksigen 

terlarut yang dibutuhkan oleh organisme dalam mendegradasi bahan 

pencemar yang ada di perairan, BOD merupakan banyaknya jumlah oksigen 

yang dikonsumsi oleh mikroba aerob yang berada di dalam perairan. Nilai 

BOD digunakan dalam mengukur secara relatif jumlah oksigen yang 

dibutuhkan guna mengoksidasi atau mendegradasi bahan-bahan pencemar di 

dalam air, apabila  konsumsi oksigen semakin tinggi yang ditunjukkan maka 

semakin kecilnya jumlah sisa oksigen terlarut, maka kandungan bahan 

pencemar di dalam air membutuhkan jumlah oksigen  tinggi(Arief et al., 

2012; Tamyiz, 2015). 

BOD adalah faktor utama yang digunakan dalam mengetahui jumlah 

oksigen yang diperlukan mikroorganisme dalam menguraikan suatu bahan 

organik terlarut dan tersuspensi dalam air dan dinyatakan dengan BOD₅ dan 

pada suhu 20˚C dalam mg/liter atau ppm (Pamungkas, 2016) demikian juga 

menurut Agustira et al., (2013) yakni prinsip pengukuran BOD yakni cukup 

sederhana dengan mengukur kandungan oksigen terlarut awal dan kemudian 

di inkubasi selama 5 hari dengan kondisi gelam dan suhu tetap 20˚C yang 

sering disebut dengan BOD₅ yakni lama waktu yang digunakan mikroba saat 

menguraikan bahan organik di dalam air. 
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2. Dissolved Oxygen (DO) 

DO (Dissolved Oxygen) merupakan oksigen terlarut yang digunakan 

untuk indikator tingkat kesegaran air, oksigen memegang peranan yang peting 

untuk melihat kualitas perairan, karena oksigen terlarut berperan sebagai proses 

oksidasi dan reduksi bahan organik dan anorganik (Arief et al., 2012; Prahutama, 

2013). 

DO atau Oksigen terlarut sangat dibutuhkan semua jasad hidup 

untuk pernapasan, metabolisme energi dan untuk pertumbuhan beserta 

pembiakan, disamping itu oksigen dibutuhkan dalam keperluan oksidasi 

bahan-bahan organik dan anorganik, hasil utama oksigen yakni dari proses 

difusi dan hasil fotosintesis organisme yang hidup dalam perairan tersebut. 

Kecepatan oksigen yang masuk tergantung dari beberapa faktor, seperti keruh 

warna air, suhu, salinitas, pergerakkan massa air dan kuat arus air (Androva 

dan Harjanto, 2017). Demikian juga menurut Odum (1971) kadar oksigen 

tinggi dapat dipengaruhi oleh hasil proses difusi dan hasil fotosintesis, namun 

dengan bertambahnya kedalaman akan mengakibatkan penurunan kualitas 

oksigen terlarut dikarenakan proses fotosintesis berkurang. 

3. Derajat Keasaman (pH) 

pH atau derajat keasaaman  merupakan parameter lingkungan untuk 

mengetahui keanekargaman fitoplankton, peningkatan nilai pH dapat 

disembabkan karena adanya faktor misalnya aktivitas membuangan limbah 

organik yang berasal dari limbah domestik maupun limbah yang berasal dari 

pertanian. pH yang rendah menyebabkan kelarutan logam di dalam air makin 
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besar yang bersifat toksik bagi organisme air, dan sebaliknya pH tinggi bisa 

meningkatkan konsentrasi amoniak dalam air juga bersifat toksik bagi 

organisme air (Ali et al., 2013; Tatangindatu et al., 2013) 

Menurut Hutabarat (2013) pH atau derajat keasamaan sangat 

berpengaruh dalam suatu organisme perairan, pH dipengaruhui adanya aktivitas 

fotosintesi, suhu dan juga terdapatnya ion. Kisaran nilai pH yang idel untuk 

organisme diperairan antara 7.5-8. Kondisi perairan yang mempuyai sifat asam 

maupun basah menyebabkan kelangsungan hidup organisme karena dapat 

menyebabkan terjadinya suatu gangguan metabolisme dan respirasi. Nilai pH yang 

sangat rendah menyebabkan mobilitas berbagai senyawa logam berat yang bersifat 

toksik semakin tinggi, sementara pH yang tinggi juga meningkatkan konsentrasi 

ammoniak. 

 

2.4.2 Faktor FIsika 

1. Suhu 

Suhu merupakan salah satu parameter lingkungan yang sering 

diukur, air yang baik harus memiliki temperatur yang sama dengan 

temperatur udara yakni 20 -30˚, demikian air yang sudah mengalami proses 

pencemaran akan memiliki nilai temperatur diatas atau dibawah temperatur 

udara (Effendi, 2003). Demikian juga menurut (Fachrul et al., 2016) semakin 

tinggi suhu yang disebabkan oleh metabolisme dan pernafasan yang 

meningkat akan memngakibatkan berkurangnya oksigen. 
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Barus (2004) mengatakan tinggi dan redahnya suhu dapat 

dipengaruhui dengan adanya sinar cahaya matahari, pertukaran panas yakni 

dengan udara yang ada disekelilingnya, ketinggian geografis dan juga 

dipengaruhui oleh faktor kanopi dari pepohonan yang tumbuh ditepi. Faktor 

lainya diakibatkan oleh faktor maanusia misalnya membuang limbah panas 

ataupun pengundulan daerah yang dapat berpengaruh pada hilangnya 

perlindungan sehingga air tersebut terkena dengan adanya sinar matahari 

secara langsung (Siregar, 2009). 

 

2.5 Sumber Belajar 

Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang berwujud benda dan 

orang yang mampu menunjang belajar sehingga mencakup semua sumber yang 

mungkin mampu dimanfaatkan oleh tenaga pengajar agar terjadi perilaku belajar 

(Dageng, 1990) sedangkan menurut (Supriadi, 2015) sumber belajar merupakan 

segala sumber pendukung untuk kegiatan belajar, termasuk sistem pendukung dan 

materi serta lingkungan di pembelajaran, sumber belajar tidak hanya alat dan 

materi yang digunakan dalam pembelajaran, namun juga meliputi orang, 

anggaran, dan fasilitas, sumber belajar bisa termasuk apa saja yang tersedia untuk 

membantu seseorang dalam belajar. 

Proses pembelajaran merupakan suatu sistem yang tidak terlepas dari 

komponen-komponen. Salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran 

tersebut adalah sumber belajar. Sumber belajar merupakan salah satu daya dukung 

yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar – mengajar, baik secara 
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langsung maupun tidak langsung. Menurut Fred dan Henry (1988) sumber belajar yang 

dipakai dalam pendidikan atau latihan merupakan suatu sistem yang terdiri sekumpulan 

bahan dan situasi yang diciptakan sengaja ataupun yang dibuat agar memungkinkan 

siswa belajar secara individual.Sumber belajar yang cocok harus memenuhi tiga 

persyaratan harus dapat tersedia secara cepat, memungkinkan siswa atau masyarkat 

untuk memacu dirinya sendiri, dan harus memenuhi berbagai kebutuhan. 

Sumber belajar yang digunakan salah satunya yakni sumber belajar 

berupa poster, sumber belajar berupa poster berfungsi untuk media yang 

mengadung anjuran atau larangan, dimana sumber belajar berupa poster ini terdiri 

dari lambang dan kata kata atau symbol yang sederhana, sumber belajar poster ini 

lebih lebih memaparkan nilai – nilai karakter yang akan disampaikan dapat 

dicantumkan secara jelas (Maiyena, 2013). Demikian juga menurut Irawati dan 

Fuad Saifuddin (2018) sumber belajar berupa poster merupakan sumber belajar 

berbentuk cetak, sumber belajar poster ini berfungsi untuk meningkatkan proses 

pembelajaran menjadi efektif dan interaktif. 

Menurut Susilo (2015) terdapat beberapa syarat agar suatu hasil 

penelitian dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Syarat-syarat tersebut 

diantaranya kejelasan potensi, kejelasan tujuan, kejelasansasaran, kejelasan 

informasi yang diungkap, kejelasan pedoman eksplorasi, dan kejelasan perolehan 

yang diharapkan. Syarat pertama kejelasan potensi, merupakan potensi suatu 

objek untuk diungkap untuk guna menghasilkan fakta-fakta dan konsep-konsep 

dari hasil penelitian yang harus dicapai dalam kurikulum dengan 

mempertimbangkan ketersediaan objek dan permasalahan. Kedua kesesuaian 
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dengan tujuan, kesesuaian yang dimaksud adalah hasil penelitian dengan 

kompetensi dasar (KD).  

Ketiga kejelasan sasaran, sasaran kejelasan penelitian ini adalah objek 

dan subjek penelitian. Syarat keempat kejelasan informasi yang diungkap, 

meliputi dua aspek yaitu proses dan produk penelitian yang disesuaikan dengan 

kurikulum. Kelima kejelasan pedoman eksplorasi dalam prosedur kerja penelitian 

yang meliputi penentuan sampel penelitian, alat dan bahan, cara kerja, pengolahan 

data dan penarikan kesimpulan. Keenam kejelasan perolehan yang diharapkan 

berupa proses dan produk penelitian yang meliputi perolehan kognitif, perolehan 

afektif, dan perolehan psikomotorik. Berdasarkan syarat-syarat sumber belajar 

dapat dijadikan sebagai sumber belajar biologi. Menurut Suhardi (2007) sumber 

belajar digolongkan menjadi dua yaitu pertama sumber belajar yang siap 

digunakan dalam proses pembelajaran tanpa adanya penyederhanaaan atau adanya 

modifikasi kedua yakni sumber belajar yang disederhanakan dan dimodifikasi.  
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2.6 Kerangka Konsep 

Berikut skema peta konsep studi keanekaragaman fitoplankton di telaga 

Desa Gampangsejati Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan dengan kaitanya 

dengan karakteristik faktor lingkungan telaga sebagaiman Gambar 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep Penelitian 
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