
8 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang Lokasi Penelitian 

Menurut (Nugroho, 2015), Sumber Maron merupakan sumber air yang 

dimanfaatkan atau digunakan masyarakat sekitar untuk pengairan sawah dan air 

bersih sekitar masyarakat Desa karangsuko. Sumber Maron memiliki ketinggian 

daerah dengan rerata 374 meter diatas permukaan laut (dpl). Wilayah disekitar 

wisata Sumber Maron sebagian berupa daerah bukit. Sebagian wilayah di daerah 

sumber maron merupakan daerah perkebunan, persawahan, dan ladang 

sebagaimana tertera pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Wilayah di daerah Sumber Maron 

(Amazing Malang, 2018) 
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Gambar 2.2 Gambaran Geografis Wisata Mata Air Sumber Maron (a) 

Perairan Arus Tenang, (b) Perairan arus deras, dan (c) Perairan arus deras 

dengan dasar yang miring  

(Dokumentasi Pribadi, 2019) 

Daerah sumber maron memiliki suhu udara sedang cenderung sejuk, 

yaitu dengan temperatur antara 20–350C. Batas desa di daerah sumber maron 

bagian utara adalah desa Sukosari Kecamatan Gondanglegi, bagian selatan adalah 

desa Brongkal Kecamatan Pagelaran, bagian barat adalah desa Sukorejo 

Kecamatan Gondanglegi, dan bagian timur adalah desa Gondanglegi Kulon 

Kecamatan Gondanglegi dengan luas desa sebesar 399 Ha. Desa Karangsuko 

terdiri dari  beberapa bagian luas daerah diantaranya adalah fasilitas umum 

sebesar 3,25 Ha, pemukiman masyarakat sebesar 16,5 Ha, pertanian sebesar 280 
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Ha, perkebunan dan ladang sebesar 80 Ha. Desa Karangsuko memiliki ciri 

geologis secara umum yang cocok digunakan sebagai lahan pertanian dan 

perkebunan. Berdasarkan prosentase kesuburan tanah, daerah di Desa Karangsuko 

dapat dipetakan dengan luas tanah sangat subur sebesar 120 Ha, luas tanah subur 

sebesar 160 Ha, luas tanah dengan kesuburan sedang sebesar 80 Ha, dan luas 

tanah tidak subur sebesar 20 Ha.  

2.2 Tinjauan Tentang Kualitas Perairan 

Air sungai termasuk ke dalam air permukaan yang banyak digunakan 

oleh masyarakat. Umumnya, air sungai masih digunakan untuk mencuci, mandi, 

sumber air minum dan juga pengairan sawah. Menurut Hendrawan (2005), sungai 

banyak digunakan untuk keperluan manusia seperti tempat penampungan air, 

sarana transportasi, pengairan sawah, keperluan peternakan, keperluan industri, 

perumahan, daerah tangkapan air, pengendali banjir, ketersedian air, irigasi, 

tempat memelihara ikan dan juga sebagai tempat rekreasi. Sungai sebagai sumber 

air merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai fungsi serbaguna 

bagi kehidupan dan penghidupan manusia. Fungsi sungai yaitu sebagai sumber air 

minum, sarana transportasi, sumber irigasi, perikanan dan aktivitas manusia 

lainnya. 

Menurut Mulyanto (2007), sungai memiliki tiga bagian kondisi 

lingkungan yaitu hulu, hilir dan muara sungai. Ketiga kondisi tersebut memiliki 

perbedaan kualitas air, yaitu: 
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1. Bagian hulu, kualitas airnya lebih baik, yaitu lebih jernih, mempunyai variasi 

kandungan senyawa kimiawi lebih rendah/sedikit, kandungan biologis lebih 

rendah.  

2. Bagian hilir mempunyai potensial tercemar jauh lebih besar sehingga 

kandungan kimiawi dan biologis lebih bervariasi dan cukup tinggi. Pada 

umumnya diperlukan pengolahan secara lengkap.  

3. Muara sungai letaknya hampir mencapai laut atau pertemuan sungai-sungai 

lain, arus air sangat lambat dengan volume yang lebih besar, banyak 

mengandung bahan terlarut, lumpur dari hilir membentuk delta dan warna air 

sangat keruh. 

Perairan dengan kondisi baik merupakan perairan yang memenuhi 

persyaratan kualitas perairan yang mencakup parameter fisika, kimia, dan biologi. 

Parameter Biologi merupakan parameter yang berhubungan dengan kehadiran 

jasad renik seperti bakteri yang bersifat patogen, parasit maupun sebagai sebagai 

penghasil racun terutama yang berasal dari limbah domestik dan rumah sakit yang 

menimbulkan gangguan terhadap kesehatan serta keberadaan mikroorganisme 

penghasil nutrien (produsen) dari ekosistem perairan. Parameter fisika adalah 

parameter yang dapat ditetapkan dengan cara pengukuran secara fisik seperti 

kekeruhan, bau, lumpur, dan lain-lain. Parameter kimia merupakan parameter 

yang dominan yaitu mengukur kondisi air akibat buangan industri.  

Menurut Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan. 

Kualitas air dan pengendalian pencemaran air, air dibagi menurut peruntukkannya 

yaitu:  
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a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, 

dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan 

kegunaan tersebut.  

b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/ sarana 

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

pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang 

sama dengan kegunaan tersebut.  

c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan 

ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau 

peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan 

tersebut.  

d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi 

pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang 

sama dengan kegunaan tersebut. 

Pembagian kelas ini didasarkan pada tingkatan baiknya mutu air 

berdasarkan kemungkinan penggunaannya bagi suatu peruntukan air. Peruntukan 

lain yang dimaksud dalam kriteria kelas air di atas, misalnya kegunaan air untuk 

proses produksi dan pembangkit tenaga listrik, asalkan kegunaan tersebut dapat 

menggunakan air sebagaimana kriteria mutu air dari kelas yang dimaksud. 

2.3 Tinjauan Tentang Parameter Biologi (Fitoplankton) 

Plankton merupakan organisme akuatik yang hidup melayang di air 

mengikuti arus air. Menurut Nontji (2008), plankton berasal dari bahasa Yunani 
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planktos, yang artinya hanyut. Menurut Suthers & Rissik (2009),  kemampuan 

pergerakkan plankton terbatas oleh karena itu plankton mudah terbawa arus air. 

Berdasarkan fungsinya, Menurut Abida, Ruchaud, Rios, Humeau, 

Probert, Vargas, Bach, and Bowler (2013), plankton dapat dibagi menjadi empat 

golongan utama yaitu fitoplankton (organisme plankton yang bersifat tumbuhan), 

bakterioplankton, viroplankton dan zooplankton (organisme plankton yang 

bersifat seperti hewan). Menurut Nontji (2008), fitoplankton disebut juga dengan 

plankton nabati yang hidup melayang atau mengapung di perairan. Menurut 

Jamshidi & Bakar (2011), fitoplankton dapat ditemukan diseluruh massa air mulai 

dari permukaan laut sampai pada kedalaman dengan intensitas cahaya yang masih 

memungkinkan terjadinya fotosintesis. 

Fitoplankton memegang peranan yang penting dalam ekosistem akuatik, 

karena memiliki kandungan klorofil yang membantu proses fotosintesis. Menurut 

Zainuri, Kusumaningrum, Sugianto, Endrawati, & Mishbach (2019), sebagai 

organisme renik, fitoplankton memegang peranan yang sangat penting dalam 

rantai makanan yang berlangsung di ekosistem perairan. Proses fotosintesis pada 

perairan dilakukan oleh fitoplankton (Mao, Wang, Wei, & Chen, 2014) yang 

merupakan sumber nutrisi bagi kelompok organisme akuatik yang berperan 

sebagai konsumen (Jamshidi & Bakar, 2011).  

Fitoplankton menerima energi untuk pertumbuhan melalui fotosintesis 

dan hanya menempati lapisan air yang mendapat cahaya matahari. Fitoplankton 

sebagai tumbuhan yang mengandung pigmen klorofil mampu melaksanakan 

reaksi fotosintesis dimana air dan CO2 dengan adanya sinar surya dan garam-
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garam hara dapat menghasilkan senyawa organik seperti karbohidrat (Milenković, 

Zvezdanović, Anđelković, & Markovic, 2012). Zat organik yang dihasilkan 

fitoplankton sangat dibutuhkan oleh organisme akuatik seperti zooplankton dan 

berbagai jenis udang serta biota laut lainnya. 

2.4 Tinjauan Tentang Klorofil-a Fitoplankton 

Aqiong & Min, (2015);Sumanta, Haque, Nishika, & Suprakash (2014) , 

menyatakan bahwa klorofil-a merupakan molekul yang memiliki ukuran besar 

dengan pusat atom Mg dan terkait dalam cincin porphyrin. Menurut Inanc (2011) 

cincin porphyrin menempel pada rantai hidrokarbon panjang dan sulit larut yang 

berfungsi sebagai jangkar molekul ke membran dalam kloroplas. Menurut Riyono 

(2007), klorofil-a merupakan senyawa dengan struktur seperti butir darah merah 

hemin dan memiliki perbedaan pada intinya (butir darah merah memiliki inti Fe 

sedangkan atom pusat klorofil-a berupa Mg). Klorofil-a terdiri dari empat cincin 

pirol yang dihubungkan oleh ikatan metin. Gugus propionate terdapat pada cincin 

pirol IV yang berada diantara dua atom hidrogen dan tergabung molekul alkohol 

fitol dengan sifat sebagai donor elektron pada proses fotosintesis. Menurut Myers 

(2007), rumus kimia klorofil-a adalah C55H72O5N4Mg dengan struktur kimia 

klorofil-a ditunjukkan pada Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3 Struktur kimia klorofil-a 

(Kusmita & Limantara, 2009) 

Klorofil-a adalah pigmen fotosintesis yang penting bagi tumbuhan di 

perairan terutama fitoplankton. Klorofil-a merupakan sebagian besar pigmen yang 

terdapat pada fitoplankton, oleh karena itu klorofil-a menjadi pigmen yang 

terpenting dalam proses fotosintesis atau proses pembentukan bahan organik dari 

bahan anorganik (Sunarto, Astuty, & Hamdani, 2004).  

Klorofil-a merupakan pigmen fotosintesis yang ditemukan pada semua 

organisme autotrof dalam proses yang melibatkan O2. Menurut Milenković et al., 

(2012), klorofil-a dapat mendistribusikan energi cahaya yang diserap untuk proses 

fotosintesis, sementara pigmen yang lain hanya mentransfer energi cahaya yang 

diserap ke klorofil-a.  

Nilai klorofil-a yang terkandung di dalam fitoplankton dapat diukur 

menggunakan alat spektrofotometer. Menurut Riyono (2006), prinsip kerja 

spektrofotometer didasarkan pada hukum Lambert dan Beer yaitu penyerapan 



16 

 

pada gelombang tertentu merupakan fungsi dari kadar zat yang terlarut, koefisien 

penyerapan dan lintas cahaya dalam cuvette. Menurut Riyono (2007), klorofil 

memilili sifat dapat berflourences yaitu cahaya yang diteruskan yang didapat dari 

penyinaran spektrum cahaya tertentu menghasilkan cahaya pada spektrum yang 

berbeda, salah satunya klorofil-a yang dilarutkan pada aceton 85% mempunyai 

maximum excitation antara panjang gelombang 430-450 nm (biru-ungu) dan 

memberikan maximum emission antara panjang gelombang 650-675 nm (merah 

tua). Menurut Riyono (2006) penyerapan maksimum dengan pelarut aceton 90% 

pada panjang gelombang 665, 645, dan 630 nm. 

Sebaran konsentrasi klorofil-a yang tinggi umumnya berada di perairan 

pantai karena suplai nutrien tertinggi berasal dari daratan melalui limpasan air 

sungai. Perairan di lepas pantai juga dapat memiliki konsentrasi klorofil-a yang 

tinggi, hal tersebut disebabkan adanya fenomena upwelling yaitu proses sirkulasi 

massa air mengangkut nutrien dengan konsentrasi tinggi dari perairan dalam ke 

permukaan (Kunarso, Hadi, Ningsih, & Baskoro, 2011). Menurut Wulandari, 

Pratiwi, & Adiwilaga (2014), penyebaran fitoplankton secara vertikal berpengaruh 

pada penyebaran produktivitas primer secara vertikal. Salah satu parameter yang 

menentukan produktivitas primer adalah konsentrasi klorofil-a hal ini karena, 

klorofil-a sebagai pigmen penting yang terdapat pada fitoplankton yang digunakan 

untuk proses fotosintesis. 

Umumnya kelimpahan fitoplankton yang besar akan berbanding lurus 

dengan nilai produktivitas primer tersebut namun, faktor lingkungan seperti 

intensitas cahaya perairan, suhu dan ketersediaan unsur hara, dan gas terlarut akan 
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berpengaruh terhadap besar kecilnya produktivitas primer. Kondisi oseanografis 

perairan berkaitan dengan sebaran dan tinggi rendahnya konsentrasi klorofil-a 

fitoplankton di perairan. Faktor oseanografis yang berpengaruh dalam distribusi 

klorofil-a selain intensitas cahaya dan kandungan zat hara yaitu suhu dan arus 

(George, Kumar, & Kumar, 2012). 

2.5 Tinjauan Tentang Status Trofik Perairan Berdasarkan Kandungan 

Klorofil-a 

Indikator tingkat kesuburan suatu perairan atau status trofik perairan 

dapat diukur dari tinggi rendahnya nutrien, tingkat kecerahan, dan aktivitas 

biologi dari organisme yang terjadi di suatu perairan (Indriani, Hutabarat, & A’in, 

2016; Rahman, 2010). Menurut Badan Standarisasi Nasional (2010) status trofik 

perairan digolongkan menjadi hipertrofik, eutrofik, mesotrofik, oligotrofik. Secara 

garis besar status trofik terdiri dari 3 kategori yaitu eutrofik, mesotrofik dan 

oligotrofik. Perairan eutrofik merupakan perairan dengan nutrien yang tinggi dan 

mendukung proses metabolisme organisme perairan yang hidup di perairan 

tersebut. Perairan dengan tipe oligotrofik umumnya tidak dijumpai tanaman air 

serta alga, kondisi tersebut menunjukkan kadar nutrien di suatu perairan rendah 

sehingga tidak mendukung kehidupan dengan populasi ikan yang relatif besar. 

Perairan tipe mesotrofik merupakan perairan dengan tingkat nutrien sedang atau 

berada di antara tipe eutrofik dan oligotrofik. Gambaran status trofik perairan atau 

kandungan nutrien berdasarkan tinggi rendahnya nilai klorofil-a untuk 

menentukan kualitas perairan  tersaji dalam Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Parameter Status Trofik Perairan 
 

Status Trofik Kadar Rata-rata Klorofil-a (μg/l) 

Oligotrotik (Rendah) < 2 

Mesotrofik (Sedang) < 5 

Eutrofik (Tinggi) < 15 

Hipereutrofik ≥ 200 

        (PerMNLH Nomor 28, 2009) 

 

Gambaran status trofik suatu perairan dapat diperoleh salah satunya 

dengan menghitung konsentrasi total klorofil a (gambaran jumlah kehadiran alga 

di perairan) serta tingkat kecerahan air (Linus, et al., 2016). 

2.6 Tinjauan Tentang Parameter Fisika-Kimia Perairan 

Menurut Effendi (2003), sifat fisika kimia perairan penting dalam peran 

ekologi karena faktor fisika dan kimia perairan dapat mempengaruhi 

keberlangsungan hidup dan produktifitas perairan. Parameter fisika kimia perairan 

tersebut, diantaranya. 

2.6.1 Suhu Perairan 

Suhu merupakan faktor penting dalam proses fotosintesis karena reaksi 

enzimatik secara langsung dikendalikan oleh suhu.meningkatnya suhu sejalan 

dengan meningkatnya proses dalam sel (berjalan cepat) hingga batas tertentu 

antara 25 – 40 ̊C serta meningkatnya suhu dengan rentang yang jauh (misalnya 

dari 10 ̊C ke 20 ̊C) akan meningkatkan laju fotosintesis hingga dua kali lipat 

(Nontji, 2008). Suhu berpengaruh secara tidak langsung pada kelarutan gas 

karbondioksida (CO2) dalam suatu perairan. Daya larut CO2 dalam air akan 

berkurang apabila suhu perairan meningkat dan akan bertambah apabila suhu 

perairan menurun. Suhu juga menentukan struktur hidrologis perairan dalam hal 
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kerapatan air (water density) (Chen, Fan, Yuan, & Zhu, 2017). Suhu akan 

semakin rendah sejalan dengan semakin dalamnya suatu perairan serta 

meningkatnya kerapatan air sehingga, laju penenggelaman fitoplankton berkurang 

(Chen, Fan, Yuan, & Zhu, 2017; Wati, Irawati, & Indrayani, 2019). 

2.6.2 Derajat Keasaman (pH) Perairan 

Menurut Yuliana, Adiwilaga, Harris, & Pratiwi (2012), kemampuan 

organisme perairan dalam menyesuaikan tinggi rendahnya pH perairan berbeda. 

Tinggi rendahnya pH perairan dipengaruhi beberapa faktor diantaraya aktivitas 

biologi, aktivitas fotosintesis, suhu, kelarutan oksigen, kation dan anion. 

Organisme perairan memiliki batas toleransi yang berbeda terhadap pH 

bergantung pada suhu, kandungan oksigen terlarut, dan morfologi organisme itu 

sendiri (Yanti, 2016).  

Derajat Keasaman (pH) dapat digunakan untuk menunjukkan gambaran 

jumlah atau aktifitas hidrogen dalam perairan secara umum (Zhao, Hao, Wang, & 

Tao, 2013), nilai pH menggambarkan kondisi asam atau basa pada perairan 

(Badan Standarisasi Nasional, 2010). Kisaran pH di lingkungan perairan memiliki 

kisaran antara 7–8,4 (Badan Standarisasi Nasional, 2010). Pendapat lain Menurut 

Chakraborty, Acharyya, Babu, & Bandyopadhyay (2011), kisaran pH perairan 

yang baik untuk keberlangsungan hidup organisme perairan berkisar antara 6–9. 

2.6.3 Kuat Arus Perairan 

Perairan lotik umumnya memiliki kecepatan arus yang relatif rendah 

yaitu 3 m/det tetapi perairan lotik dapat memiliki kecepatan arus yang tinggi, 
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bahkan mencapai 6 m/det (Junaidi, Hanapiah, & Agustina, 2013). Kecepatan atau 

kuat arus perairan menentukan sebaran organisme yang hidup di perairan itu 

sendiri. Sebaran plankton (fitoplankton maupun zooplankton) ditentukan oleh 

kecepatan arus perairan, karena plankton merupakan organisme perairan yang 

mengapung. Menurut Dewanto, Ismanto, & Widianingsih (2015), arus perairan 

akan mengakibatkan adanya perpindahan massa air yang berpengaruh pada nitrat 

dan fosfat sebagai bahan organisme perairan (fitoplankton) untuk melakukan 

fotosintesis, hal tersebut karena nitrat dan fosfat akan tersebar mengikuti pola arus 

perairan.  

Kecepatan arus juga mempengaruhi kelarutan oksigen dan garam dalam 

air, sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kehidupan 

organisme air (Effendi, 2003). Semakin tinggi kuat arus perairan maka akan 

semakin tinggi penyebaran oksigen terlarut dalam suatu perairan tersebut 

(Muriasih, 2012). 

2.6.4 Intensitas Cahaya Perairan 

Menurut Jamshidi & Bakar (2011), intensitas cahaya (kecerahan 

perairan) merupakan kondisi yang menggambarkan kemampuan penetrasi cahaya 

ke dalam perairan dengan batas kedalaman tertentu. Intensitas cahaya perairan 

alami berperan penting dalam ekosistem berkaitan dengan aktivitas fotosintesis 

fitoplankton. Cahaya berpengaruh secara tidak langsung bagi organisme perairan 

karena, cahaya sebagai sumber energi dalam proses fotosintesis (pembuatan 

makanan untuk organisme perairan) (Paiki, Kalor, Indrayani, & Dimara, 2018). 

Menurut Sayekti, Harpeni, & Muhaemin (2017), semakin tinggi dan semakin 



21 

 

rendah cahaya yang masuk ke dalam perairan akan menghambat proses 

fotosintesis.  

Kedalaman suatu perairan juga berpengaruh terhadap masuknya cahaya 

ke dalam suatu perairan serta berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kelimpahan 

fitoplankton di suatu perairan (Nuzapril, Susilo, & Panjaitan, 2017). Semakin 

dalam suatu perairan maka semakin rendah intensitas cahaya di perairan, hal 

tersebut karena adanya organisme dan atau bahan-bahan orgnanik yang dapat 

menghambat masuknya cahaya ke dalam air (Tasak, Kawaroe, & Prartono, 2015). 

Perubahan lapisan air berpengaruh pada perubahan intensitas cahaya yang 

signifikan baik secara kualitatif maupun kuantitatif (Rohmah, Suryanti, & 

Muskananfola, 2016).  

2.6.5 Dissolved Oxygen (DO) Perairan 

Menurut Prahutama (2013), Dissolved Oxygen atau oksigen terlarut 

merupakan salah satu parameter penting sebagai regulator pada proses 

metabolisme makhluk hidup perairan terutama proses respirasi. Menurut Arifin 

(2009), DO dapat menggambarkan tinggi rendahnya laju fotosintesis dalam suatu 

perairan, oksigen terlarut yang terdapat dalam suatu perairan berasal dari difusi 

udara dan fotosintesis. Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kadar 

oksigen yang terlarut di perairan alami diantaranya adalah suhu, salinitas, 

turbulensi air dan tekanan atmosfer. Oksigen terlarut berfluktuasi secara harian 

maupun musiman bergantung dari percampuran dan pergerakan massa air, laju 

fotosintesis, respirasi dan hasil buangan atau bahan organik yang masuk ke dalam 

perairan. Proses penguraian bahan organik dan oksidasi bahan anorganik dapat 
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mengurangi jumlah oksigen terlarut hingga mencapai 0 (nol) di perairan (Effendi, 

2003). Berikut ini merupakan Tabel 2.2 standar DO yang digunakan untuk 

penentuan kualitas perairan. 

Tabel 2.2 Standart DO untuk Penentuan Kualitas Air 

Tingkat Pencemaran Parameter DO (ppm) 

Tinggi >5 

Sedang 0-5 

Rendah 0 

   (Salmin, 2005). 

2.6.6 Biochemical Oxygen Demand (BOD) Perairan 

Kandungan gas oksigen terurai dalam air mempunyai peranan 

menentukan untuk kelangsungan hidup organisme akuatis dan untuk 

berlangsungnya proses reaksi kimia yang terjadi di dalam badan perairan. 

Menurut Patty (2018), proses reaksi biokimia pada organisme hidup yang bersifat 

aerobik membutuhkan oksigen untuk mengoksidasi bahan organik (sintesis dan 

oksidasi sel). Kandungan bahan organik atau limbah yang tinggi sejalan dengan 

kebutuhan oksigen tinggi ditunjukkan dengan semakin sedikit oksigen terlarut 

dalam perairan.  

Faktor yang menentukan tinggi rendahnya konsentrasi kandungan 

oksigen dalam perairan adalah suhu, tekanan dan aktivitas biologi yang 

berlangsung di dalam air. Menurut Asdak (2002), kandungan oksigen di dalam air 

dapat digunakan sebagai salah satu penentu karakteristik kualitas air yang penting 

di dalam ekosistem akuatik. Konsentrasi oksigen dalam air mewakili status 

kualitas air pada tempat dan waktu tertentu (saat pengambilan sampel air). 
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Perubahan konsentrasi oksigen di dalam air berlangsung secara perlahan 

atau lambat sebagai respon dari proses oksidasi serta respon berbagai macam 

organisme terhadap suplai nutrien. Pengembangan teknik-teknik yang digunakan 

untuk memprakirakan keperluan oksigen terurai di dalam suatu sistem perairan 

perlu dilakukan mengingat pentingnya peran oksigen dalam suatu perairan. Besar 

kecilnya oksigen didalam air dapat dijadikan indikator pencemaran di suatu 

perairan oleh karena itu, mengukur tinggi rendahnya Biochemical Oxygen 

Demand (BOD) perlu dilakukan untuk menentukan kandungan oksigen di dalam 

perairan (Asdak, 2002). 

BOD merupakan angka indeks oksigen yang diperlukan organisme untuk 

menguraikan bahan organik atau bahan pencemar (biodegradable pollutant) di 

dalam suatu sistem perairan dengan proses dekomposisi aerobic (Asdak, 2002).  

BOD merupakan angka indeks yang digunakan sebagai tolak ukur kekuatan 

(tingkat) pencemaran dari limbah yang berada dalam suatu sistem perairan. 

Berikut ini merupakan Tabel 2.3 standar BOD untuk penentuan kualitas air. 

Tabel 2.3 Standar BOD untuk Penentuan Kualitas Air 

Kondisi Umum Air BOD 

Rendah 0-10 ppm 

Sedang 10-20 ppm 

Tinggi 25 ppm 

    (Salmin, 2005) 

2.7 Tinjauan Tentang Sumber Belajar 

2.7.1 Pengertian Sumber Belajar 

Menurut  (Satrianawati, 2018), sumber belajar merupakan semua 

informasi yang dapat dimanfaatkan siswa atau murid sebagai penunjang proses 
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belajar (adanya perubahan tingkah laku) yang disajikan dalam bentuk media. 

Penyajian sumber belajar dengan berbagai bentuk yang tidak terbatas meliputi 

cetakan, video, format software atau format kombinasi yang dapat dimanfaatkan 

siswa dan guru sebagai penunjang proses belajar mengajar. 

Segala sesuatu yang memuat informasi dan dapat dimanfaatkan oleh 

pengajar maupun murid sebagai penunjang dan mengingkatkan kualitas dalam 

proses belajar mengajar disebut sumber belajar. Menurut Prastowo (2018) sumber 

belajar dalam pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari kumpulan 

bahan yang disusun atau dibuat secara sengaja dengan tujuan memungkinkan 

siswa dapat belajar secara mandiri, sedangkan menurut Sanjaya, (2016) sumber 

belajar merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan siswa untuk mempelajari 

bahan dan pengalaman belajar sesuai tujuan yang akan dicapai. Sumber belajar 

merupakan segala informasi yang dapat digunakan untuk kepentingan proses 

pembelajaran, baik secara langsung atau tidak (Jalinus & Ambiyar, 2016),. 

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber belajar 

merupakan segala sesuatu berupa alat, orang, ataupun dengan wujud lain yang 

memuat informasi dan dapat dimanfaatkan pendidik maupun murid sebagai 

penunjang dalam proses belajar mengajar baik secara kelompok atau individu, 

secara langsung atau tidak langsung serta dapat memberikan pengalaman belajar 

yang nyata dalam proses belajar mengajar. 

2.7.2 Manfaat Sumber Belajar 

Sumber belajar memiliki peran yang penting dalam proses belajar 

mengajar. Sumber belajar berfungsi dalam memberikan pengalaman belajar dan 
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menunjang wawasan murid. Sumber belajar dapat membangun motivasi melalui 

aktivitas yang dilakukan siswa dalam proses belajar mengajar. Sumber belajar 

sebagai fasilitas dalam kegiatan pembelajaran menjadi lebih mudah dan efektif 

memberikan manfaat untuk pendidik dan murid. Supriadi (2015), berpendapat 

terkait manfaat sumber belajar secara rinci sebagai berikut. 

1) Memberikan pengalaman belajar secara kongkret atau secara langsung. 

2) Menyajikan informasi yang tidak dapat dilakukan, dikunjungi, atau dilihat 

secara langsung. 

3) Menambah dan memperluas pengetahuan. 

4) Memberikan informasi yang jelas atau akurat dan bersifat terbarui secara terus 

menerus. 

5) Membantu menyelesaikan masalah pendidikan. 

6) Memberikan motivasi yang positif. 

7) Memberikan rangsangan kepada murid untuk dapat berpikir kritis, bersikap 

positif, dan berkembang lebih jauh.  

Sumber belajar memberikan dampak dan manfaat yang positif terutama 

untuk siswa dalam proses pembelajaran. Informasi yang lebih luas dan 

pengalaman yang didapatkan dari sumber belajar dapat memacu murid untuk 

berfikir kritis dan konkret dalam proses mempelajari suatu ilmu (Navy, 2013). 
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2.8 Kerangka Konsep 

Adapun kerangka konsep yang telah dibuat berdasarkan latar belakang adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.4 Kerangka Konsep Penelitian 
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