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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan tentang Kualitas Air DAS Brantas 

Sungai Brantas merupakan sungai terpanjang di provinsi Jawa Timur 

dengan panjang sekitar 320 km dengan daerah aliran seluas sekitar 12.000 km
2
 

(Handayani dkk, 2001). Sungai Brantas bersumber dari Desa Sumber Brantas 

Kota Batu yang aliran sungainya meliputi 9 kabupaten dan 6 kota antara lain Batu, 

Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Nganjuk, Kediri, Mojokerto, 

Sidoarjo, dan Surabaya. Jumlah penduduk di wilayah DAS Brantas ± 14 juta jiwa 

(40%), dimana sebagian besar bergantung pada sumber daya air yang merupakan 

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

dan lain – lain (BBWS Brantas, 2011). 

Kualitas aliran sungai Brantas Kabupaten Kediri adalah keadaan aliran 

Sungai Brantas dalam batas toleransi untuk keperluan MCK dan irigasi 

berdasarkan Buku Mutu kehidupan organisme akuatik (Balai Pengelolaan Daerah 

Sungai Brantas, 2010). Berkembangnya kota-kota besar yang dilalui aliran sungai 

Brantas, mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan air bersih dan air baku. Di 

samping itu, semakin tingginya konsentrasi penduduk dan industri di daerah 

perkotaan/padat penduduk menimbulkan masalah antara lain timbulnya daerah 

kumuh di tepi sungai, menurunnya kualitas air sungai dan bencana banjir akibat 

terganggunya aliran air, baik karena banyaknya sampah, pendangkalan maupun 

berkurangnya lebar sungai.  
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Kualitas suatu perairan akan menurun apabila didalamnya terdapat polutan 

(pencemar), sumber pencemar dominan yang mencemari sungai Brantas adalah 

sebagai berikut: 

1 Limbah industri di WS Brantas terdapat 483 industri yang berpotensi 

membuang limbahnya yang berpengaruh langsung pada kualitas air 

sungai. Berdasarkan Surabaya River Pollution Control Action Plan Study 

yang dilakukan pada tahun 1999 diperoleh hasil beban BOD netto sebesar 

125 ton BOD/hari.  

2 Limbah domestik Limbah domestik (rumah tangga, hotel, restoran, dan 

lain-lain) adalah sumber yang paling besar memberikan kontribusi limbah 

pada WS Brantas yaitu sebesar 205 ton BOD/hari (Berdasarkan Surabaya 

River Pollution Control Action Plan Study, 1999).  

3 Limbah pertanian Sumber pencemar dari pertanian yang berasal dari sisa 

pestisida dan pupuk an-organik dan yang mengalir ke sungai bersama 

dengan sisa air irigasi. Pencemaran ini umumnya terjadi pada saat musim 

hujan. Dampak yang terjadi akibat limbah pertanian tersebut adalah 

terjadinya eutrofikasi perairan di waduk (terutama di Waduk Sutami). 

Menurut data Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Brantas 

tahun 2010, tolak ukur untuk mengetahui mutu air mengacu pada Klasifikasi dan 

Kriteria Mutu Air dari PP 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 

Pengendalian Pencemaran Air, dengan klasifikasi sebagai berikut: 

 Kelas satu, dapat digunakan untuk air baku air minum, dalam hal ini dapat 

dibunakan sebagai kebutuhan pokok konsumsi. 
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 Kelas dua, dapat digunakan untuk prasarana/sarana kebutuhan publik 

dalam jangkauan lebih luas (digunakan bersama-sama), misalnya untuk 

rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan dan untuk mengairi 

penanaman 

 Kelas tiga, dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, 

peternakan, dan untuk mengairi daerah pertanian 

 Kelas empat, dapat digunakan untuk mengairi penanaman. 

 

2.2 Dasar dan Konsep Bioindikator 

Salah satu cara yang digunakan untuk memantau perubahan yang terjadi di 

dalam suatu komunitas atau ekosistem adalah pemanfaatan bioindikator. 

Bioindikator adalah organisme yang dapat memberikan informasi tentang kualitas 

suatu kondisi lingkungan atau sebagian dari organ lingkungan, yang digunakan 

untuk menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan pada skala ruang dan waktu 

(Markert et al. 2003) ataupun kondisi lingkungan sehingga sering digunakan 

sebagai indikasi tekanan lingkungan yang bersifat antropogenik (Franzle, 2003). 

Lebih lanjut, bioindikator didefinisikan sebagai spesies atau kelompok spesies 

yang secara cepat dapat menggambarkan kondisi lingkungan baik abiotik maupun 

biotik atau menggambarkan dampak perubahan lingkungan dari sebuah habitat, 

komunitas atau ekosistem atau mengindikasikan keragaman dari kelompok 

takson, atau keragaman secara keseluruhan di dalam suatu kawasan (Suheriyanto. 

2012). 
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Pada saat ini penggunaan bioindikator menjadi sangat penting untuk 

memperlihatkan hubungan antara lingkungan biotik dengan non-biotik. 

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 (Zulkifli, 2011). Suatu 

organisme akan berkembang secara optimal pada kondisi lingkungan yang ideal. 

Komponen ekosistem yang tidak normal berdampak pada perubahan mekanisme 

kerja pada suatu organisme (Pribadi, 2009). Timbulnya variasi dalam suatu 

populasi  tergantung  pada  sensitifitasnya  terhadap  fluktuasi perubahan  

lingkungan,  yakni  interaksi  antar  jenis  yang ada.  Setiap  jenis  akan  

menunjukkan  efek  yang  berbeda dalam  menanggapi  suatu kompetisi,  dan  

biodiversitas  yang meningkat  pada  suatu  komunitas  akan , sangat  mendukung 

terwujudnya  stabilitas  komunitas  tersebut (Zulkifli, 2011). 

Bioindikator adalah organisme yang menunjukan sensitivitas atau toleransi 

terhadap kondisi lingkungan sehingga memungkinkan untuk digunakan sebagai 

alat penilai kondisi lingkungan. Spesies indikator adalah spesies yang memiliki 

amplitudo terhadap satu atau beberapa pengaruh faktor lingkungan yang sempit 

(Suheriyanto, 2012).  

Bioindikator dalam penerapan di lapangan dapat dikelompokkan ke dalam 

tiga kategori yaitu (Markert, 2003):  

1. Indikator lingkungan  

Indikator lingkungan adalah spesies atau kelompok spesies yang tanggap 

terhadap kondisi lingkungan yang rusak atau perubahan kondisi lingkungan. 
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Organisme ini dapat digunakan untuk menduga dan memantau perubahan kondisi 

lingkungan. Indikator lingkungan dibagi lagi menjadi lima yaitu sentinels 

(organisme peka yang dapat diaplikasikan di lapangan sebagai alat peringat dini), 

detektor (spesies yang secara alamiah terkait dan menunjukan respons biologis 

terukur terhadap perubahan lingkungan), eksploiter (kehadiran spesies ini 

memberikan informasi tentang kemungkinan adanya pencemaran dan gangguan 

pada lingkungan), akumulator (organisme yang mampu menyerap dan 

mengakumulasi bahan kimia di dalam tubuh sehingga memberikan informasi 

tentang tingkat pencemaran yang memapar), dan bioassay organisms (organisme 

yang digunakan sebagai reagen untuk mendeteksi pencemaran atau toksisitas di 

lingkungan). 

2. Indikator ekologis  

Indikator ekologis yaitu karakteristik takson atau kelompok yang sensitif 

untuk mengidentifikasikan faktor tekanan lingkungan, yang menggambarkan 

pengaruh dari tekanan-tekanan ini terhadap biota dan respons tersebut diwakili 

oleh sedikit takson yang ada pada habitat tersebut sekaligus memonitor 

pengaruh penyebab tekanan terhadap perubahan kondisi biota dalam jangka 

Panjang 

3. Indikator keanekaragaman hayati 

Indikator keanekaragaman hayati adalah kelompok takson atau kelompok 

fungsional dimana keanekaragaman hayati tersebut dapat menggambarkan 

beberapa ukuran tentang keanekaragaman hayati (kekayaan spesies, kekayaan 

sifat dan endemisitas) takson di atasnya dalam sebuah habitat atau kelompok 
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habitat, sehingga fungsinya dapat digunakan untuk mengidentifikasi 

keanekaragaman hayati ataupun memantau perubahan keanekaragaman hayati. 

Indikator biodiversitas dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu kelompok 

referensi, kelompok kunci dan kelompok focal.  

Bioindikator dapat meliputi beberapa variasi skala dari aspek 

makromolekul, sel, organ, organisme, populasi, sampai ekosistem. Sehingga 

bentuk bioindikasi meliputi : (1) reaksi biokima dan fisiologis; (2) penyimpangan 

bentuk anatomis, morfologis, bioritme dan tingkah laku dari kondisi normal, (3) 

perubahan floristik, faunistik, dan populasi secara berurutan, (4) perubahan 

ekosistem ataupun kombinasi ekosistem, (5) perubahan bentuk dan fungsi 

ekosistem, dan (6) perubahan dari sifat lansekap (Mhatre & Pankhurst 1997).  

Tipe indikator secara umum dibedakan menjadi tiga kelompok 

berdasarkan respons bioindikator terhadap permasalahan lingkungan (tekanan) 

yang memapar organisme bioindikator, yaitu: (1) Indikator (kehadiran dan 

ketidakhadiran bioindikator menyimpulkan tentang permasalahan lingkungan, 

secara kuantitatif jarang dianalisis). (2) spesies uji (respons spesies ini 

mengindikasikan tentang permasalahan yang luas, spesies uji umumnya memiliki 

standardisasi yang tinggi), (3) monitor (menyediakan bukti akan adanya 

perubahan dan kesimpulan secara kuantitatif biasanya memungkinan jika 

dilakukan kalibrasi). Monitor terdiri dari monitor aktif (organisme monitor yang 

tersedia dengan cepat di alam) dan monitor pasif (organisme monitor yang 

diintroduksi). Monitor pasif terdiri dari reaktor (respons spesies reaktor berupa 
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perubahan fungsi atau reaksi) dan akumulator yang responsnya diamati 

berdasarkan akumulasi polutan (Hornby & Bateman 1997). 

Pengembangan sistem bioindikator dapat dilihat sebagai hubungan timbal 

balik antara faktor lingkungan dengan parameter biologis. Karakteristik biologis 

diantaranya adalah komposisi spesies, gejala kerusakan suatu organisme, tubuh 

yang terkontaminasi polutan, induksi dan penghambatan enzim (Straalen 1997). 

Respons suatu organisme terhadap pengaruh lingkungan dapat diamati dari tingkat 

molekular sampai dengan tingkat ekosistem yang disajikan pada Gambar 2.1. 

 

 

Gambar 2.1 Tingkat Respons Sistem Biotik terhadap Tekanan Terkait dengan 

Ukuran dan Kompleksitas Sistem yang Mengalami Tekanan (Franzle 2003). 

 



15 

 

Kriteria umum untuk menetapkan suatu organisme digunakan sebagai 

indikator adalah : (1) takson yang lebih tinggi dan/atau dipilih takson yang telah 

diketahui secara detail dan memiliki taksonomi yang jelas serta mudah untuk 

diidentifikasi; (2) biologi organisme tersebut diketahui dengan baik, memiliki 

respons yang baik terhadap faktor tekanan atau perubahan habitat; (3) organisme 

tersebut tersedia secara melimpah, mudah disurvei dan dimanipulasi; (4) 

organisme tersebut terdistribusi dalam ruang dan waktu yang luas atau bersifat 

kosmopolitan; dan (5) berkorelasi kuat dengan keseluruhan komunitas dan/atau 

dengan faktor tekanan (Hodkinson & Jackson 2005). 

 

2.3 Tinjauan tentang Ekologi Makrozoobentos 

2.3.1 Organisme Makrozoobentos 

 Makrozoobentos adalah  organisme yang hidup pada dasar perairan yang 

digunakan sebagai indikator pencemaran perairan, karena keberadaan organisme 

tertentu dapat berasal dari penyesuaian terhadap kondisi lingkungan, sebagai 

akibat dari hubungan timbal balik antara organisme tersebut dengan sumber 

pencemaran, baik pencemar organik, anorganik dan logam berat (Noortiningsih et 

al., 2008).  

 Menurut vernberg (1981) dalam Fachrul (2012) berdasarkan ukurannya 

bentos dibedakan menjadi: 

1) Makrobentos  

Organisme yang hidup di dasar perairan dan tersaring oleh saringan yang 

berukuran matasaring 1,0 x 1,0 milimeter atau 2,0x2,0 milimeter, yang pada 
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pertumbuhan dewasanya berukuran 3-5 milimeter. Berdasarkan letaknya 

dibedakan menjadi infauna dan epifauna, di bawah lumpur, sedngkan epifauna 

adalah kelompok makrobentos yang hidup di permukaan substrat 

2) Mesobentos  

Organisme yang mempunai ukuran 0,1 - 1,0 milimeter, milimer, misalnya 

golongan protozoa yang berupakan besar (cidaria), cacing yang berukuran kecil 

dan crustaceae yang sangat kecil. 

3) Mikrobentos   

Organisme yang mempunyai ukuran kurang dari 0,1 milimeter, misalnya 

protozoa. Daya tahan dan adaptasi bentos berbeda-beda anatar jenis  yang satu 

dengan yang lainnya, yaitu ada yang tahan terhadap keadaan perairan setempat, 

tetapi ada pula yang tidak tahan sehingga keberadaan bentos tertentu dapat 

dijadikan pentunjuk dalam menialai kualitas perairan tersebut.   

Makrozoobentos merupakan Bentos mencakup organisme nabati yang 

disebut fitobentos dan organisme hewani yang disebut zoobentos. Proses 

pencarian makan bentos pada saat air surut, organisme akan kembali ke dasar 

perairan untuk mencari makanan (Arief, 2003). Makrozoobentos merupakan 

organisme yang tersaring oleh saringan bertingkat dengan ukuran 0,5 mm. Bentos 

terdiri dari berbagai jenis dan tipe, baik yang hidup tertancap (lamun, spongae); 

merayap (bintang laut, kepiting); maupun yang membenamkan diri di pasir atau 

lumpur (kerang-kerangan, cacing) (Allo et al., 2009). 

Makrozoobentos dapat diklasifikasikan berdasarkan cara makanannya 

kedalam lima kelompok yaitu hewan pemangsa, hewan penggali, hewan pemakan 
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detritus yang mengendap di permukaan, hewan yang menelan makanan dari atas 

permukaan. Menurut Odum (1994) berdasarkan kebiasaan makannya, yaitu: 

1. Filter feeder adalah hewan yang menyaring partikel-partikel detritus yang 

masih melayang dalam perairan. Contohnya, Balanus (Crustacea), Nereis 

(Polychaeta), Crepidula (Gastropoda) 

2. Deposit feeder adalah hewan bentos yang memakan partikel-partikel detritus 

yang telah mengendap pada dasar perairan. Contohnya, Terella dan amphitrile 

(Polychaeta), Tellina dan Arba (Bivalvia)  

Menurut Goltenboth (2012) makrozoobentos merupakan hewan 

invertebrata (hewan yang tidak memiliki tulang belakang). Komposisi umum dari 

invertebrate makrobentik meliputi: Tubificidae (Oligochaeta), Simuliidae 

(Diptera), Hydropsychidae (Trichoptera), Chironomidae (Diptera), 

Ephemeroptera, Plecoptera, Coleoptera, Heteroptera, Odonata, Gastropoda 

(Prosobranchia) Bivalvia dan Crustaceae (Decapoda). 

 

2.3.2 Makrozoobentos sebagai Penentu Kualitas Air 

Penggunaan makrozoobenthos sebagai indikator kualitas perairan 

dinyatakan dalam bentuk indeks biologi. Kemudian oleh para ahli biologi 

perairan, pengetahuan ini dikembangkan, sehingga perubahan struktur dan 

komposisi organisme perairan karena berubahnya kondisi habitat dapat dijadikan 

indikator kualitas perairan (Rosenberg, 1993). 

Penelitian kualitas perairan, pengukuran keanekaragaman jenis organisme 

sering lebih baik dari pada pengukuran baha-bahan organik secara langsung. 
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Makrozoobentos sering dipakai untuk menduga ketidakseimbangan lingkungan 

fisik, kimia dan bilogi perairan. Perairan yang tercemar akan mempengaruhi 

kelangsungan hidup organisme makrozoobentos karena makrozoobentos 

merupakan biota air yang mudah terpengaruh oleh adanya bahan pencemar, baik 

bahan pencemar kimia maupun fisik (Odum, 1994). Makrozoobentos pada 

umumnya tidak dapat bergerak dengan cepat dan habitatnya di dasar yang 

umumnya tempat bahan tercemar. Menurut Marsaulina (1994) Makrozoobentos 

pada umumnya tidak dapat bergerak dengan cepat dan habitatnya di dasar yang 

umumnya tempat bahan tercemar. Menurut Marsaulina, 1994) perubahan sifat 

substrat dan penambahan pencemaran akan berpengaruh terhadap kelimpahan dan 

keanekaragaman. Maka dari itu makrozoobentos digunakan sebagai bioindikator 

kualitas perairan yang sering digunakan peneliti untuk mengetahui kualitas air 

suatu perairan. 

Selain itu faktor lain yang mendasari penggunaan bentos sebagai 

organisme indikator kualitas perairan adalah karena sifat bentos yang relatif diam 

atau memiliki mobilitas yang rendah sehingga sangat banyak mendapat pengaruh 

dari lingkungan, baik yang tergolong dalam kriteria parameter kualitas perairan 

maupun bukan parameter kualitas perairan. Dengan demikian, penggunaan bentos 

sebagai indikator akan mempermudah dalam penafsiran tentang keadaan 

lingkungan perairan (Fachrul, 2012). 

Daya toleransi bentos terhadap pencemaran bahan organik dapat 

dikelompokkan menjadi 3, sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.3 
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Tabel 2.3 Contoh Makrozoobentos Berdasarkan Kepekaannya Terhadap  

Bahan Pencemar 

Status Jenis Makrozoobentos 

Intoleran  Ephemera Simulans (lalat sehari), Acroneuria evoluta (lalat batu), 

Chimarra obscura, Mesovelia sp. (kepik), Helichus lithopilus 

(kumbang), Anppheles punctiennis (nyamuk). 

Fakultatif Stenonema heterotarsale (lalat sehari), Taeniopteryx Maura (lalat 

batu), Hydropsyche bronta, Agrion muculatum, Chironomus decorus, 

Helodrilus chlorotica (cacing Oligochaeta) 

Toleran  Chironomus riparum (sejenis nyamuk), Limnodrilus sp. dan Tubifex 

sp. 

 (Sumber: Fachrul, 2012) 

a. Jenis Intoleran 

Jenis intoleran memiliki kisaran toleransi yang sempit terhadap 

pencemaran dan tidak tahan terhadap tekanan lingkungan, sehingga hanya hidup 

dan berkembang di perairan yang belum atau sedikit tercemar. Jenis organisme 

kelompok intoleran ini adalah cacing-cacing Tubificid, larva nyamuk, siput, 

terutama Mascalium sp., dan Psidium sp. Contoh hewan jenis toleran seperti 

Gambar 2.2 

 

Gambar 2.2 Larva Nyamuk 

(Sumber: https://www.kaskus.co.id/) 
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b. 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 ketidakhadiran organisme pada 

lingkungan perairan digunakan indikator yang menunjukkan tingkat atau derajat 

kualitas suatu habitat. Contoh organisme jenis ini adalah siput-siput yang senang 

arus, Bryozoa, serangga air, dan Crustacea. Pada jenis ini Gastropoda adalah yang 

paling sering dijumpai, gastropoda dapat bertahan hidup pada daerah yang 

tercemar berat dan bahan-bahan pencemar tersebut, seperti logam berat, pestisida, 

radioaktif, terkonsentrasi pada organ serta cangkang. Contoh hewan jenis ini 

adalah seperti pada Gambar 2.3  

 

 

 

 

(1) (2) 

 

 

Gambar 2.3 (1) Klas Crustacea / Sumber: http://lifeinfreshwater.net/ 

   (2) Klas Gastropoda / Sumber: http:// researchgate.net/) 

 

 

 

 

http://lifeinfreshwater.net/
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c. Jenis Fakultatif 

Jenis fakultatif dapat bertahan hidup terhadap lingkungan yang agak lebar, 

antara perairan yang belum tercemar sampai dengan tercemar sedang masih dapat 

hidup pada perairan yang tercemar berat. Jenis ini dibedakan pula menjadi 

fakultatif intoleran dan fakultatif toleran. Fakultatif toleran adalah jenis yang 

hanya atau lebih banyak hidup di perairan tercemar ringan, sedangkan fakultatif 

tolern adalah jenis yang hanya atau banyak dijumpai di perairan tercemar sedang. 

Contoh organisme jenis ini adalah siput dari suku Vivinatidae dan Amnicolidae, 

serangga (larva/nimpa) dari bangsa Ephemeridae, Odonata, Hemiptera, dan 

Coleoptera. Salah satu contoh hewan jenis fakultatif ini adalah seperti pada 

Gambar 2.4 

 

Gambar 2.4 Hemiptera (Sumber: https://thebuggeek.com/) 

 

 

2.4 Karakteristik Populasi 

2.4.1 Kepadatan dan Kepadatan Relatif 

Kepadatan relatif adalah perbandingan antara jumlah individu spesies 

tertentu terhadap jumlah total individu seluruh spesies (Odum, 1994). Kepadatan 

https://thebuggeek.com/


22 

 

relatife ,yaitu dengan membagikan kepadatan suatu jenis dengan jumlah seluruh 

jenis dikalikan 100%. 

2.4.2 Kelimpahan dan Kelimpahan Relatif 

Struktur rantai makanan sangat mempengaruhi kelimpahan 

makrozoobentos pada ekosistem perairan. Habitat makrozoobentos bersifat relatif 

menetap pada dasar perairan sungai, kolam, laut ataupun danau. Kelimpahan 

organisme dapat berkurang apabila tekanan ekologi berlebihan sehingga dapat 

mengganggu keseimbangan ekosistem (Anam, 2015). Toleransi dan 

sensitivitasnya terhadap perubahan lingkungan sangat mempengaruhi kelimpahan 

dankeanekaragamannya. Makrozoobentos memiliki kisaran toleransi yang 

berbeda-beda terhadap lingkungan (Nangin, 2015). 

 

2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Makrozoobentos 

2.5.1 Suhu 

Suhu merupakan faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi kehidupan 

hewan. Variasi suhu sangat berpengaruh pada proses kehidupan, penyebaran serta 

kelimpahan populasi hewan (Sukarsono, 2009). Pada lingkungan perairan, suhu 

merupakan faktor pembatas utama karena organisme akuatik sering memiliki 

toleransi yang sempit terhadap variasi suhu (Odum, 1994). Kelarutan berbagai 

jenis gas di dalam air serta semua aktifitas biologis dan fisiologis di dalam 

ekosistem sangat dipengaruhi oleh suhu.  

Suhu mempunyai pengaruh yang besar terhadap kelarutan oksigen di 

dalam air, apabila suhu air naik maka kelarutan oksigen di dalam air menurun. 
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Bersamaan dengan peningkatan suhu juga akan mengakibatkan peningkatan 

aktivitas metabolisme akuatik, sehingga kebutuhan akan oksigen juga meningkat 

(Sastrawijaya, 2000). Menurut Asra (2009), suhu merupakan faktor ekologi 

penting di aliran air. Sebagian besar dari makrozoobentos dapat melakukan 

toleransi pada suhu air di bawah 35°C. Suhu merupakan faktor ekologis yang 

sangat terkenal dan juga sangat mudah diukur menggunakan alat, yaitu 

thermometer. Pengaruh suhu bersifat umum. Seringkali suhu merupakan faktor 

pembatas terhadap pertumbuhan dan penyebaran tanaman dan hewan.  

Pengaruh pembatas suhu menghasilkan zonasi dan stratifikasi yang terjadi 

dalam air dan pada tanah. Ranah toleransi beragam terhadap berbagai organisme 

dan kegiatan. Perubahan suhu secara ekologis sangatlah penting karena suhu 

mempengarui organisme air yang berhabitat di kondisi suhu yang tinggi maupun 

rendah. Organisme yang secara normal hidup dalam lingkungan dengan suhu yang 

naik-turun menjadi tertekan atau berkurang pada suhu tetap. Kekhususan suhu dan 

ketidak toleranan terhadap perubahan suhu yang kecil pun berkembang dalam 

organisme di daerah-daerah yang suhunya secara normal stabil (Michael, 1984). 

2.5.2 Kecepatan Arus 

Menurut Rakhmanda (2011) dalam penelitiannya kecepatan arus akan 

mempengaruhi tipe substratum,habitat makrozoobentos berpengaruh pada subtrat 

yang ada pada dasar perairan yaitu subtrat berpasir ataupun substrat berlumpur 

yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap kepadatan dan keanekaragaman 

makrobentos. Perpindahan air berpengaruh sangat penting dalam penentuan 
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penyebaran organisme air, gas terlarut juga mempengaruhi perilaku organisme 

kecil.  

Menurut Siahaan (2012), kecepatan arus yang tinggi dapat berpengaruh 

menganyutkan makrozoobentos. Kecepatan arus yang cepat atau tinggi dapat 

berpengaruh menghayutkan partikel terlarut, sedangkan kecepatan arus yang 

lambat atau rendah akan berpengaruh partikel yang ada di perairan tidak 

terhanyutkan menjadi terendap dan membentuk elemen dasar perairan (Daeli et al. 

2013). 

2.5.3 Kedalaman 

Kedalaman air sungai juga merupakan faktor keberadaan makrozoobentos, 

karena makrozoobentos habitat hidupnya berdasarkan zona sungai tersebut. Zona 

sungai di bagi menjadi 3 yang dijelaskan menurut Anam, (2015), yaitu zona 

litoral, zona sub litoral, dan zona profundal. Dan septiap zona tersebut dihuni oleh 

berbeda komunitas makrozoobentos. Cara pengukuran kedalaman sungai 

menggunakan sebuah tongkat panjang yang ditandai dalam satuan meter, biasanya 

tongkat atau galah yang digunakan untuk mengukur kedalaman sungai diberi 

pemberat dan ditandai atau diberi titik dalam meter, diturunkan sampai pemberat 

menyentuh dasar, serta kedalaman air dapat diketahui. Pengukuran seperti ini 

harus dilakukan pada tempat yang sama. 

2.5.4 Kecerahan 

Kecerahan dan kekeruhan merupakan parameter penting dalam 

menentukan produktivitas suatu perairan. Tingkat kekeruhan suatu perairan 

berbanding terbalik dengan tingkat kecerahannya atau meningkatnya kekeruhan 
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akan menurunkan kecerahan perairan. Pengaruh utama dari kekeruhan adalah 

penurunan penetrasi cahaya secara mencolok sehingga menyebabkan penurunan 

aktivitas fotosintesis algae dan fitoplankton. Menurunnya aktivitas fotosintesis ini 

berakibat pada penurunan produktivitas perairan. Meurut Odum, (1994) lumpur 

dan partikel yyang dapat mengendap menyebabkan kekeruhan, dan apabila 

kekeruhan disebabkan organisme ini merupakan ukuran kekeruhan indikasi 

produktifitas. Kondisi air yang keruh kurang disukai oleh bentos. Pengendapan 

partikel tanah yang berlebihan menyebabkan penurunan hewan bentos. Beberapa 

peneliti menyebutkan bahwa pengendapan partikel tanah yang berlebihan dapat 

menyebabkan penurunan kelimpahan makrozoobentos di sungai sebesar 25% - 

50% (Pribadi, 2009). 

2.5.5 PH (Derajat Keasaman) 

Sejak semula pH dianggap sebagai sebuah faktor ekologi utama yang 

membatasi kegiatan-kegiatan dan penyebaran mahkluk hidup air. Karena 

penggantian pH berkaitan dengan perubahan-perubahan dalam sejumlah 

factorfaktor fisik-kimiawi lainnya, maka seseorang harus berhati-hati dalam 

menerangkan suatu pengawasan yang mempengaruhi pH. Sebagian besar air 

tawar menunjukkan toleransi yang baik terhadap perubahan pH yang besar. 

Persebaran makhluk-makhluk hidup ini tidak dibatasi oleh pH. Beberapa tanaman 

dan hewan sangat peka walaupun teerhadap perubahan pH yang kecil dan hanya 

akan tumbuh dalam suatu kisaran pH yang sangat sempit atau rendah. Makhluk-

makhluk hidup sudah dikenal dapat hidup dalam air tawar walaupun dengan nilai-

nilai pH yang ekstrim (Michael, 1984). 
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2.5.6 COD (Chemical Oxygen Demand) 

Besarnya nilai COD menggambarkan jumlah oksigen yang dibutuhkan 

oleh bahan oksidan, misalnya kalium dikhromat K2Cr2O7, untuk mengoksidasi 

bahan-bahan organik yang terdapat dalam air. Uji COD merupakan suatu cara 

untuk mengetahui jumlah bahan organik yang lebih cepat daripada uji BOD, yaitu 

berdasarkan reaksi kimia dari suatu bahan oksidan (Fardiaz, 1995). Secara umum 

kadar BOD dan COD yang tinggi mencerminkan konsentrasi bahan organik yang 

tinggi sehingga diperlukan oksigen yang tinggi dan menyebabkan penurunan 

kadar oksigen terlarut di perairan. Kadar oksigen yang sangat rendah dapat 

menyebabkan kematian bagi organisme air. Semakin tinggi kadar COD maka 

tingkat populasi perairan juga semakin parah (Pribadi, 2009). 

2.5.7 BOD (Biological Oxygen Demand) 

BOD (Biological Oxygen Demand) atau kebutuhan oksigen biologis 

adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh makrozoobentos aerobic di dalam 

air lingkungan untuk memecah (mendegredasi) bahan buangan organik yang ada 

di dalam air lingkungan tersebut. Pembuangan bahan organic melalui proses 

oksidasi oleh makrozoobentos di dalam air lingkungan adalah proses alamiah 

yang mudah terjadi apabila air lingkungan mengandung oksigen yang cukup 

(Wardhana, 1995). 

Menurut Pribadi (2009) nilai BOD tidak menunjukkan jumlah bahan 

organik yang sebenarnya, tetapi hanya mengukur secara tidak langsung jumlah 

oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik. Jika konsumsi 

oksigen tinggi yang ditunjukkan oleh semakin kecilnya sisa oksigen terlarut, 



27 

 

berarti terdapat kandungan bahan organik yang membutuhkan banyak oksigen. 

Parameter BOD, secara umum banyak dipakai untuk menentukan tingkat 

pencemaran air buangan. Penentuan BOD sangat penting untuk menelusuri aliran 

pencemaran dari tingkat hulu ke muara. 

 

2.6 Sumber Belajar 

2.6.1 Pengertian Sumber Belajar 

 Kegiatan belajar-mengajar merupakan suatu sistem yang luas dalam 

aktivitas pembelajaran, didalamnya terdapat beberapa komponen yang saling 

berinteraksi. Salah satu komponen tersebut adalah sumber belajar. Sumber belajar 

itu tidak lain merupakan daya yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan belajar-

mengajar, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sebagian atau 

secara keseluruhan.  

 Berkaitan dengan sumber belajar, Abdullah, R (2012) mengatakan bahwa 

sumber belajar adalah segala sesuatu yang berwujud benda dan orang, semua 

sumber seperti pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar yang dimanfaatkan 

peserta didik sebagai sumber untuk kegiatan belajar dan dapat meningkatkan 

kualitas belajarnya  

 Sumber belajar terbagi menjadi 6 golongan menurut Munajah (2015), 

pengertian dan contoh tiap-tiap bentuk sumber belajar tersebut dijabarkan dalam 

tabel sebagai berikut: 

Tabel. 2.6 Pengertian dan Contoh setiap Bentuk Sumber Belajar  
Sumber belajar Pengertian Contoh 

Pesan  Pelajaran/informasi yang 

diteruskan oleh komponen lain 

dalam bentuk ide, fakta, arti, 

Semua bidang studi atau mata 

pelajaran (untuk pendidikan anak usia 

dini adalah semua kegiatan yang dapat 
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dan data. mengembangkan semua aspek dan 

kecerdasan anak). 

Orang/manusia Manusia yang bertindak sebagai 

penyimpan, pengolah dan 

penyaji pesan. Tidak termasuk 

mereka yang menjalankan 

fungsi pengembangan dan 

pengelolaan sumber belajar. 

Guru pembina, guru pembiming, tutor, 

pamong, murid, pemain, pembicara, 

tidak termasuk tim kurikulum, 

peneliti, produser, teknisi dan lain-lain 

yang tidak langsung berinteraksi 

dengan siswa. 

Bahan/material Sesuatu (biasa disebut media 

atau software) yang 

mengandung pesan untuk 

disajikan, melalui penggunaan 

alat ataupun oleh dirinya 

Transparansi, slide, film, film strip, 

audio tape, video, tape, modul, 

majalah, bahan pengajaran 

terprogram, dan lain-lain. 

Alat/peralatan Sesuatu (biasa pula disebut 

hardware atau perangkat keras) 

yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan yang 

tersimpan dalam bahan 

Proyektor, slide, film strip, film, OHP, 

LCD, video tape atau kaset recorder, 

pesawat televise, dan lain-lain. 

Teknik Prosedur rutin atau acuan yang 

disiapkan untuk menggunakan 

bahan, alat, orang, dan 

lingkungan untuk 

menyampaikan pesan 

Pengajaran terprogram belajar 

mandiri, mastery learning, discovery 

learning, simulasi, bcct, kuliah, 

ceramah, tanya jawab, active learning, 

joyful learning, attractive learning, 

multiple intelligences, approach, dan 

lain-lain. 

Lingkungan Situasi sekitar di mana pesan 

diterima. 

Lingkungan pikir, gedung sekolah, 

perpustakaan, laboratorium, dan lain-

lain. 

(Sumber: Munajah, 2015) 

 

2.6.2 Pemanfaatan Booklet sebagai Sumber Belajar 

2.6.2.1 Definisi Booklet 

Menurut Rahmawati, dkk (2013), pengertian buklet adalah buku berukuran 

kecil (setengah kuarto) dan tipis, tidak lebih dari 30 halaman bolak-balik yang 

berisi tulisan dan gambar. Akronim dari buku dan leaflet, artinya media Booklet 

merupakan perpaduan antara leaflet dengan buku atau sebuah buku dengan format 

(ukuran) kecil seperti leaflet. Fungsi Booklet untuk menyediakan referensi (bahan 

bacaan) bagi kelompok masyarakat atau masyarakat umum yang akses terhadap 

buku sumber terbatas karena keterbatasan mereka (nelayan, petani, ibu-ibu 

pedesaan dan sebagainya). Struktur dan komponen pada isi Booklet sama seperti 
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buku pada umumnya yaitu; ada pendahuluan, isi dan penutup (Rahmawati, dkk. 

2013.) untuk membuat isi dari sebuah desain ada lima hal yang harus diperhatikan 

yaitu; (1) tujuan desain itu, (2) target audience, (3) pesan yang ingin desampaikan, 

(4) bagaimana cara penyampaiannya (tergantung pesan, target audience dan 

pesannya, contoh audience adalah anak-anak cara penyampainnya dengan Booklet 

yang colorful), (5) media penyampaiannya dan kapan akan disampaikan kepada 

audience. 

2.6.2.2 Fungsi Booklet 

 Manfaat Booklet sebagai media komunikasi adalah sebagai berikut. a) 

menimbulkan minat sasaran pendidikan, b) membantu di dalam mengatasi banyak 

hambatan, c) membantu sasaran pendidikan untuk belajar lebih banyak dan cepat, 

d) merangsang sasaran pendidikan untuk meneruskan pesan-pesan yang diterima 

kepada orang lain, e) mempermudah penyampaian bahasa pendidikan, f) 

Mempermudah penemuan informasi oleh sasaran pendidikan, g) mendorong 

keinginan orang untuk mengetahui lalu mendalami dan akhirnya mendapatkan 

pengertian yang lebih baik, h) membantu menegakkan pengertian yang diperoleh. 

 Booklet umumnya digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan tentang isu-isu kesehatan, karena Booklet memberikan informasi 

dengan spesifik, dan banyak digunakan sebagai media alternatif untuk dipelajari 

pada setiap saat bila seseorang menghendakinya. Untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan tersebut perlu dilakukan suatu proses pendidikan kesehatan dengan 

menggunakan media karena keberhasilan proses pendidikan kesehatan yang 
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dilakukan tergantung pada beberapa faktor, di antaranya: kurikulum, sumber 

bahan ajar, termasuk sarana dan prasarana (Chatif, M. 2009). 

 

2.7 Kerangka Konseptual 

  

Sungai Brantas 

Pemukiman Pertanian Industri 

Limbah 

Mempengaruhi keanekaragaman 

makrozoobentos 

Status Kualitas Air 

Sumber Belajar  Biologi 


