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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 

keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan 

manusia serta makhluk hidup lain (Undang Undang No. 32 Tahun 2009). Manusia 

serta makhluk hidup lain dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya 

membutuhkan lingkungan yang sehat. 

Kasnodihardjo (2013) menyatakan bahwa kesehatan lingkungan adalah 

kondisi atau keadaan lingkungan optimum yang berpengaruh positif terhadap 

perwujudan status kesehatan optimum. Lingkup kesehatan lingkungan menurut 

Sidhi (2016) mencakup perumahan, pembuangan kotoran (tinja), penyediaan air 

bersih, pembuangan sampah, pembuangan limbah dan sebagainya. Penyediaan air 

bersih dapat berasal dari atas permukaan tanah (surface water), bawah permukaan 

air tanah (ground water). Air permukaan tanah  menurut Putranto (2009) adalah 

air yang berada  di dalam danau, situ, rawa, waduk dan yang mengalir di sungai. 

Waduk merupakan salah satu contoh  perairan tawar buatan yang dibuat 

dengan cara membendung sungai tertentu dengan berbagai tujuan yaitu sebagai 

pencegahan banjir, pembangkit tenaga listrik, pensuplai air bagi kebutuhan irigasi 

pertanian, kegiatan perikanan tangkap maupun budidaya keramba, dan sebagai 

objek pariwisata (Frasawi, 2013). Menurut Peraturan Lingkungan Hidup Nomor 

28 (2009), waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya  
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bendungan dan berbentuk pelebaran alur atau palung sungai.  

Waduk Selorejo terletak kurang lebih 50 KM sebelah Barat kota Malang 

tepatnya di Kecamatan Ngantang, terletak pada koordinat 7º 50’- 7º 53’ Lintang 

Selatan dan 112º 18’- 112º 2’ Bujur Timur pada ketinggian kurang lebih 650 m di 

atas permukaan laut. Menurut Suryanto (2011) Waduk Selorejo di Kecamatan 

Ngantang mempunyai tebing-tebing, perairan yang agak landai dan bentuknya 

berlekuk-lekuk. Dasar perairan yang cenderung berpasir dibagian sungai Konto, 

sedangkan di daerah aliran sungai Kwayangan cendrung berlumpur. Waduk 

Selorejo menurut Suherman (2015) merupakan bendungan besar yang menerima 

suplai air dari sungai besar yaitu Sungai Konto, Sungai Pinjal, dan Sungai 

Kwayangan. Sungai tersebut mendapat masukan limbah dari daerah pertanian dan 

pemukiman penduduk yang diduga banyak mengandung nitrat dan fosfat yang 

dapat mempengaruhi kualitas air.  

Perubahan kualitas air dapat diketahui dengan melihat beberapa indikator 

mulai dari komponen fisika, kimia, dan biologi. Sastrawijaya (2009) menyatakan 

bahwa pengukuran menggunakan parameter fisika dan kimia cendrung 

memberikan hasil dengan interpretasi dalam kisaran lebar. Komponen fisika 

dalam pemantauan kualitas air selain ditinjau dari aspek aroma/bau, sebaliknya 

tidak berwarna/jernih untuk alasan estetis dan untuk mencegah keracunan dari 

berbagai zat kimia maupun organisme yang berwarna. Menurut Rahmawati 

(2015) Perubahan kualitas suatu perairan selain dapat diketahui dari parameter 

fisikokimia, juga dapat diketahui dari parameter biologi yakni berdasarkan 

struktur komunitas organisme perairan yang berperan sebagai bioindikator. 
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Suprobowati (2015) menyatakan bahwa bioindikator adalah organisme 

yang mampu mengindikasikan lokasi, status, dan kualitas lingkungan. 

Bioindikator menurut Hendra (2012) juga merupakan indikator biotik yang dapat 

menunjukkan waktu, lokasi dan kondisi alam (bencana alam), serta perubahan 

kualitas lingkungan yang telah terjadi karena aktifitas manusia. Salah satu 

organisme perairan yang dapat dijadikan sebagai bioindikator yaitu 

makroinvertebrata. 

Makroinvertebrata akuatik menurut Kalih (2018) merupakan hewan atau 

organisme yang tidak bertulang belakang (invertebrata) yang hidup dan mendiami 

di wilayah perairan dasar laut, sungai biasanya hidup menempel pada perairan 

yang memiliki substrat dasar berupa lumpur, hewan ini umumnya dapat dilihat 

secara langsung tanpa bantuan alat bantu mikroskop. Menurut Rahayu (2009) 

makroinvertebrata memiliki peranan penting dalam ekosistem perairan yaitu 

sebagai indikator kualitas air. Sukoco (2015) juga mengungkapkan bahwa 

beberapa makroinvertebra memiliki daya toleransi polusi yang berbeda-beda, 

sehingga keberadaan makroinvertebrata dapat dijadikan kajian untuk mengetahui 

tingkat pencemaran yang terjadi. Rahayu (2009) juga menyampaikan bahwa 

makroinvertebrata merupakan salah satu komponen biotik yang berada pada 

ekosistem perairan yang dapat menggambarkan kondisi fisik, kimia, dan biologi 

perairan, sehingga dapat digunakan sebagai bioindikator kualitas air.  

Berdasarkan hasil penelitian Widiyanto (2016) bioindikator berupa 

makroinvertebrata yang toleransi dengan kondisi perairan yaitu Famili Thiaridae 

dari Ordo Gastropoda memiliki toleransi yang baik dengan kondisi perairan mulai 
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dari yang tercemar ringan sampai berat. Famili Ephemirilidae dan Perlidae dari 

ordo tersebut sudah tidak ditemukan, karena hewan ini tidak toleran atau sensitif 

terhadap perairan yang tercemar. Widiyanto (2016) juga menyatakan bahwa 

apabila terdapat bahan tercemar dalam perairan, maka biota yang sangat peka 

akan hilang karena tidak mampu bertahan hidup, sebaliknya biota yang sangat 

toleran, akan tetap dapat hidup pada kualitas air yang buruk. 

Menurut Verawati (2011) Permasalahan umum yang terdapat pada 

kawasan wisata Waduk Selorejo adalah masalah ekologi terdiri dari menurunnya 

hasil sumberdaya ikan, tumbuhan air, sedimentasi dan kurangnya kelestarian 

waduk akibat sampah. Dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan wisata 

adalah kotornya kawasan akibat wisatawan membuang sampah secara 

sembarangan, sedangkan dampak lingkungan akibat kegiatan aktivitas yang 

dilakukan oleh masyarakat daerah sekitar adalah pencemaran air yang dapat 

mengancam waduk dengan adanya kegiatan pertanian yang membawa masuk 

hanyutan pupuk dan limbah rumah tangga dari kotoran hewan ternak ke aliran 

Sungai Konto sehingga akan masuk ke perairan waduk. Aliran Sungai 

Kwayangan dan di pinggir waduk serta beberapa tempat tumbuh banyak gulma air 

jenis Enceng Gondok (Eichornia crassipes) yang dapat mengakibatkan 

pendangkalan. Kegiatan menjala ikan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar 

dengan menjaring ikan yang masih tergolong juvenile akan mengakibatkan ikan 

yang ada di waduk cepat habis sehingga mempengaruhi keseimbangan 

ekosistemnya. 
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Hasil analisis makroinvertebrata perairan sebagai bioindikator kualitas air 

di Waduk Selorejo Kecamatan Ngantang kabupaten Malang dapat dijadikan 

sebagai sumber belajar biologi pada materi invertebrata Biologi SMA Kelas X 

(Sepuluh) KD 3.8 Mengamati Ciri-ciri hewan invertebrata dan peranan hewan 

invertebrata bagi kehidupan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian 

terhadap peran hewan-hewan makroinvertebrata yang terdapat di Waduk Selorejo 

Kecamatan Ngantang sebagai bioindikator kualitas perairannya, dengan penelitian 

berjudul “Analisis Makroinvertebrata Perairan sebagai Bioindikator Kualitas 

Air di Waduk Selorejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang sebagai 

Sumber Belajar Biologi” yang akan dikembangkan menjadi sumber belajar 

biologi untuk siswa SMA Kelas X materi hewan Invertebrata. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas diambil rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana jenis makroinvertebrata perairan yang berperan sebagai 

bioindikator kualitas air di Waduk Selorejo Kecamatan Ngantang 

Kabupaten Malang? 

1.2.2 Bagaimana hubungan faktor abiotik perairan terhadap keberadaan jenis 

makroinvertebrata yang ditemukan di Waduk selorejo Kecamatan 

Ngantang Kabupaten Malang? 
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1.2.3 Bagaimanakah hasil penelitian analisis makroinvertebrata perairan sebagai 

bioindikator kualitas air di Waduk Selorejo Kecamatan Ngantang 

Kabupaten Malang dapat dijadikan sebagai sumber belajar biologi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk: 

1.3.1 Mendiskripsikan jenis makroinvertebrata yang berperan sebagai 

bioindikator kualitas air di Waduk Selorejo Kecamatan Ngantang 

Kabupaten Malang. 

1.3.2 Menganalisis hubungan faktor abiotik perairan terhadap keberadaan jenis 

makroinvertebrata yang ditemukan di Waduk Selorejo Kecamatan 

Ngantang Kabupaten Malang. 

1.3.3 Menganalisis hasil penelitian analisis makroinvertebrata perairan sebagai 

bioindikator kualitas air di Waduk Selorejo Kecamatan Ngantang 

Kabupaten Malang yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar biologi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1.4.1.1 Sebagai bahan informasi dan sumber referensi bagi penulis tentang 

keanekaragaman hayati khususnya biota fauna. 
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1.4.1.2 Sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan instansi terkait, hasil 

penelitian di Waduk Selorejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang 

dapat digunakan sebagai salah satu cara penilaian kualitas air dengan 

makroinvertebrata perairan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Hasil penelitian makroinvertebrata perairan sebagai bioindikator kualitas 

air dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi dalam bidang 

kajian Pendidikan lingkungan hidup.  

1.4.2.2 Sebagai wawasan masyarakat pentingnya menjaga kelestarian dan 

menjaga keanekaragaman makroinvertebrata perairan di Waduk Selorejo 

Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1.5.1 Makroinvertebrata yang diteliti dalam penelitian ini adalah kelompok 

hewan dalam kelas Gastropoda. 

1.5.2 Wilayah perairan di waduk selorejo yang diteliti dibagi menjadi 3 stasiun. 

1.5.3 Faktor abiotik yang diukur adalah Suhu, Substrat,pH, Total Suspended 

Solid (TSS), Dissolved Oxygen (DO) dan Biochemical Oxygen Demand 

(BOD). 

1.5.4 Sumber belajar yang diimplementasikan yaitu sumber belajar biologi SMA 

Kelas X. 
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1.6 Definisi Istilah 

1.6.1 Makroinvertebrata adalah hewan tidak bertulang belakang yang hidup di 

dasar air laut atau sungai yang menempel pada air maupun lumpur 

(Widiyanto, 2016). 

1.6.2 Bioindikator merupakan organisme atau bagian dari suatu organisme 

ataupun suatu komunitas organisme yang dapat memberikan informasi 

tentang kualitas suatu kondisi lingkungan atau sebagian organ dari 

lingkungan (Pribadi, 2009). 

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

Syarat yang ditetapkan sebagai standar mutu air berbeda-beda tergantung 

tujuan penggunaan, sebagai contoh, air yang digunakan untuk irigasi 

memiliki standar mutu yang berbeda dengan air untuk dikonsumsi. 

Kualitas air dapat diketahui nilainya dengan mengukur peubah fisika, 

kimia dan biologi (Rahayu, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


