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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Makroinvertebrata Perairan 

Makroinvertebrata perairan adalah hewan tidak bertulang belakang yang 

hidup di substrat dasar air laut atau sungai yang menempel pada air maupun 

lumpur (Widiyanto, 2016). Menurut Sukoco (2016) makroinvertebrata perairan 

merupakan hewan invertebrata yang hidup dalam wilayah perairan, dapat dilihat 

secara langsung tanpa menggunakan alat bantu seperti mikroskop.. 

Makroinvertebrata sebagai bioindikator karena hidup melekat pada substrat dan 

motilitasnya rendah sehingga dia tidak mudah bergerak berpindah. Tjokrokusumo 

(2006) juga mengungkapkan makroinvertebrata merupakan mahluk hidup yang 

menempati dalam air secara alami (indigenous residence).  Menurut Djumanto 

(2013) Berdasarkan ukurannya makroinvertebrata perairan > 500µ dan specimen 

berukuran < 0,1 mm, sedangkan hewan yang berumur dewasa sekitar 3-5 cm.  

2.1.1 Peran Makroinvertebrata Sebagai Bioindikator 

Menurut Wardhana (2006) jenis hewan makroinvertebrata untuk 

memantau kualitas perairan tawar meliputi Polychaeta, Gastropoda, Pelecypoda, 

Crustacea dan Insecta.  Rahayu (2009) menyatakan bahwa makroinvertebrata air 

merupakan biotik pada ekosistem perairan yang dapat memberikan gambaran 

mengenai kondisi fisik, kimia dan biologi suatu perairan, sehingga bisa digunakan 

sebagai indikator perairan (Rahayu, 2009). 

 Makroinvertebrata merupakan hewan yang sering digunakan sebagai uji 

bioindikator kualitas air. Suatu perairan yang terlihat sehat (belum tercemar) akan 
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menunjukkan jumlah individu yang seimbang dan hampir semua spesies yang 

ada, sebaliknya suatu perairan yang tercemar, penyebaran individu tidak merata 

cenderung terdapat spesies yang mendominasi (Sinaga, 2009). Keuntungan dari 

menggunakan makroinvertebrata sebagai bioindokator menurut Widiyanto (2016) 

yaitu karena hidupnya melekat pada substrat dan motilitasnya (perubahannya) 

rendah sehingga tidak mudah bergerak berpindah. 

Makroinvertebrata pada umumnya sangat peka terhadap perubahan 

lingkungan perairan yang ditempatinya, karena itulah makroinvertebrata sering 

dijadikan sebagai indikator ekologi dari suatu ekosistem perairan (Sinaga, 2009). 

Jumlah spesies, keanekaragaman dan beberapa kelompok fungsional pada 

komunitas makroinvertebrata dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan 

kualitas suatu perairan. Perairan yang tercemar dapat mempengaruhi 

kelangsungan hidup organisme makroinvertebrata, menurut Khairuddin (2016) 

Organisme yang menempati komunitas di perairan adalah biota yang toleran, 

memiliki ketahanan terhadap kondisi perairan tercemar ringan maupun berat, dan 

mampu bereproduksi dalam habitat tersebut. Keanekaragaman jenis hewan 

makroinvertebrata perairan dapat mengindikasikan kondisi suatu ekosistem 

perairan. Menurut Djumanto (2013) setiap hewan makroinvertebrata perairan 

memiliki batas kisaran toleransi terhadap kualitas ekosistem perairan untuk 

menormalkan metabolism tubuhnya. 

Kelompok makroinvertebrata merupakan kelompok hewan yang relative 

menetap di dasar perairan dan sering digunakan sebagai petunjuk biologis 

(indikator) kualitas perairan. Bioindikator atau indikator ekologis merupakan 
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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 makroinvertebrata di Waduk Selorejo 

memberikan informasi mengenai tingkat kualitas perairan. Hal ini karena hewan 

makroinvertebrata Famili Thiaridae dari Ordo Gastropoda memiliki toleransi 

yang baik dengan kondisi perairan mulai dari yang tercemar ringan sampai berat 

(Widiyanto, 2016). 

Kisaran toleransi hewan-hewan akuatik pada umumnya relatif sempit jika 

dibandingkan dengan hewan-hewan daratan. Suhu perairan dapat bervariasi 

tergantung pada faktor adanya pencemaran pembuangan air limbah dan dapat 

menyebabkan kenaikan suhu perairan sehingga dapat mengganggu kehidupan air 

(Odum, 1993). Menurut Rahayu 2009 dalam Panjaitan 2011, Makroinvertebrata 

air memiliki sifat-sifat sebagai berikut: 1. Sangat peka terhadap perubahan 

kualitas air tempat hidupnya, sehingga akan dipengaruhi komposisi dan 

kelimpahannya; 2. Ditemukan hampir di semua perairan; 3. Jenisnya cukup 

banyak dan memberikan respon yang berbeda akibat gangguan yang berbeda;  

4. Pergerakannya terbatas, sehingga dapat sebagai penunjuk keadaan lingkungan 

setempat; 5. Mudah dikumpulkan dan diidentifikasi paling tidak sampai tingkat 

family; 6. Pengambilan contoh mudah dilakukan, karena memerlukan peralatan 

sederhana, murah dan tidak berpengaruh terhadap makhluk hidup lainnya. 
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2.2 Bioindikator 

Bioindikator berasal dari dua kata yaitu bio dan indikator, bio artinya 

mahluk hidup seperti hewan, tumbuhan dan mikroba, sedangkan indikator artinya 

variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status untuk 

memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang 

terjadi dari waktu ke waktu. Jadi bioindikator adalah komponen biotik (mahluk 

hidup) yang dijadikan sebagai indikator. Menurut Soeprobowati (2015), 

Bioindikator dapat didefinisikan sebagai organisme atau komunitas organisme 

yang kehadirannya mencerminkan kondisi lingkungan atau perilakunya di alam 

berkorelasi dengan kondisi lingkungan, sehingga dapat digunakan sebagai 

indikator kualitas lingkungan. 

Hendra (2012) menyatakan bioindikator juga merupakan indikator biotis 

yang dapat menunjukkan waktu dan lokasi, kondisi alam (bencana alam), serta 

perubahan kualitas lingkungan yang telah terjadi karena aktifitas manusia. 

Menurut Roziaty (2017) Bioindikator dapat dibagi menjadi dua, yaitu bioindikator 

pasif dan bioindikator aktif. Bioindikator pasif adalah suatu spesies organisme, 

penghuni asli di suatu habitat, yang mampu menunjukkan adanya perubahan yang 

dapat diukur (misalnya perilaku, kematian, morfologi) pada lingkungan yang 

berubah di biotop (detektor). Bioindikator aktif adalah suatu spesies organisme 

yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap polutan, yang mana spesies organisme 

ini umumnya diintroduksikan ke suatu habitat untuk mengetahui dan memberi 

peringatan dini terjadinya polusi (Ghia, 2010). 
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Purwati (2015), menyatakan bahwa sebuah bioindikator yang ideal 

setidaknya harus memiliki karakteristik yaitu Kesederhanaan taksonomi (mudah 

dikenali oleh nonspesialis), berdistribusi lebar,  mobilitas rendah (indikasi lokal), 

memiliki karakteristik ekologi yang jelas diketahui, melimpah dan dapat dihitung, 

dapat dilakukan analisis di laboratorium, sensitifitas tinggi terhadap tekanan 

lingkungan, memiliki kemampuan untuk dikuantifikasi dan distandardisasi. 

Salah satu cara yang digunakan untuk memantau perubahan yang terjadi 

di dalam suatu komunitas atau ekosistem adalah pemanfaatan bioindikator. 

Bioindikator atau indikator ekologi merupakan kelompok organisme yang sensitif 

terhadap gejala perubahan dari lingkungan akibat aktifitas manusia yang menekan 

lingkungan dan merusak sistem biotik (Suheriyanto, 2012). 

Jenis atau kelompok yang respon terhadap kondisi lingkungan yang rusak 

atau perubahan kondisi lingkungan dengan organisme yang dapat digunakan 

untuk menduga perubahan kondisi lingkungan. Hal ini juga dinyatakan oleh 

Atmojo (2003) bahwa hewan atau tumbuhan dapat memberikan informasi 

mengenai perubahan suatu lingkungan dengan kondisi lingkungan seperti tanah 

pertanian merupakan lingkungan yang sangat erat kaitannya dengan aktivitas 

manusia sehingga terjadinya perubahan kondisi di lingkungan tersebut sangat 

cepat. 
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2.3  Keanekaragaman Makroinvertebrata Digunakan sebagai Bioindikator 

Toleransi hewan-hewan akuatik pada umumnya relatif sempit jika 

dibandingkan dengan hewan-hewan daratan. Suhu perairan dapat bervariasi 

tergantung pada faktor adanya pencemaran pembuangan air limbah dan dapat 

menyebabkan kenaikan suhu perairan sehingga dapat mengganggu kehidupan air 

(Prawito, 2016). Berdasarkan penggunaan makroinvertebrata sebagai bioindikator 

kualitas air untuk mempermudah dalam penafsiran tentang keadaan lingkungan 

perairan, sehingga daya toleransi makroinvertebrata terhadap pencemaran bahan 

organik dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 

1. 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 seperti halnya ordo 

Ephemeroptera (Mayflay) akan mencapai kelimpahan tinggi jika berada pada 

lingkungan yang cenderung dingin, berarus sedang sampai deras serta berbatu. 

Pada beberapa famili dari ordo ini bersifat burrowers atau penggali pada sedimen 

halus yang berada diatas bebatuan. Mayflay adalah pemakan rumput, meskipun di 

klasifikasikan sebagai herbivora, Mayflay juga mengkonsumsi sejumlah besar 

bakteri (Prawito,2016).  

Baetis sp dari famili Baetidae merupakan salah satu spesies 

makroinvertebrata yang paling toleran dari ordo ini untuk pencemaran yang 

ringan. Biasanya hewan pada golongan ini akan mengalami penurunan 

kelimpahan jika terdapat sedimentasi serta polusi organik, hewan ini memerlukan 
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banyak oksigen. Salah satu contoh spesies makroinvertebrata yang tidak tahan 

terhadap tekanan lingkungan dan memiliki kisaran toleransi yang sempit terhadap 

pencemaran atau merupakan jenis intoleran adalah famili Baetidae sebagaimana 

tampak pada Gambar 2.1 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Famili Baetidae (Sukoco, 2015) 

 

2. Jenis Fakultatif  

Jenis fakultatif dapat bertahan hidup terhadap lingkungan yang agak luas, 

antara perairan yang belum tercemar sampai dengan tercemar sedang dan masih 

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

fakultatif intoleran dan fakultatif toleran. Menurut Wilhm (1975), Fakultatif 

intoleran merupakan jenis yang lebih banyak hidup di kualitas perairan tercemar 

sedang. Famili Tipulidae dari Ordo Diptera termasuk dalam kelompok fakultatif. 

Jenis fakultatif dapat bertahan hidup terhadap lingkungan yang agak luas, 

antara perairan yang belum tercemar sedang dan masih dapat hidup pada perairan 

yang tercemar berat.  
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Berikut gambar Tipulidae merupakan salah satu contoh spesies hewan 

makroinvertebrata dimana tingkatnya tergolong ke dalam jenis fakultatif 

sebagaimana tampak pada Gambar 2.2 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Famili Tipulidae (Sukoco, 2015) 

 

 

3. Jenis Toleran 

Jenis toleran mempunyai daya toleran yang luas, sehingga dapat 

berkembang mencapai kepadatan tertinggi dalam perairan yang tercemar barat. 

Oleh karena itu, untuk mengtahui kehadiran atau ketidak hadiran organisme pada 

lingkungan perairan digunakan indikator yang menunjukkan tingkat atau derajat 

kualitas sebuah habitat. Famili Ampullaridae merupakan merupakan salah satu 

Famili yang berada pada Ordo Mesogastropoda pada kelas Gastropoda (Asdak, 

2010). 

Ciri khas dan morfologi dari famili ini adalah mempunyai badan yang 

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

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

yang mengakibatkan gerakan torsi atau perputaran pada pertumbuhan Gastropoda. 

Proses torsi ini dimulai sejak dari perkembangan larvanya. 

Gastropoda merupakan salah satu kelas dari filum Mollusca dari 

kelompok hewan Avertebrata, dan merupakan salah satu jenis komunitas fauna 
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bentik yang hidup didasar perairan (Gundo, 2010). Kelas Gastropoda atau siput 

ini merupakan salah satu makroinvertebrata yang terdapat diberbagai perairan, 

baik perairan tawar ataupun air laut. Kehidupannya sangat beragam dan hampir 

ada disemua tempat perairan kecil seperti genangan perairan lahan pertanian di 

sawah, empang dan sebagainya.  

Furaidah (2013) menyatakan bahwa Gastropoda, Bivalvia dan 

Crustaceae yang juga mampu hidup di perairan yang tercemar atau kandungan 

garam tinggi. Kondisi habitat yang disukai Gastropoda adalah berada pada pH 

dengan kisaran 6,7-9,0 serta kadar oksigen terlarut antar 0,5-14 ppm. Beberapa 

banyak penelitian menunjukkan bahwa Gastropoda dapat bertahan hidup pada 

daerah yang tercemar berat dan bahan-bahan pencemaran tersebut seperti logam 

berat, pestisida, radioaktif, terkonsentasi pada organ serta cangkang. 

Berikut ini adalah salah satu contoh spesies makroinvertebrata dari famili 

Ampullaridae yang mana memiliki kisaran toleransi yang luas dan dapat bertahan 

hidup terhadap pencemaran dan tahan terhadap tekanan lingkungan sebagaimana 

tampak pada Gambar 2.3 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Famili Ampullaridae (Amina, 2014) 

Makroinvertebrata ini pada umumnya sangat peka terhadap perubahan 

lingkungan perairan yang ditempatinya, karena itulah makroinvertebrata ini sering 
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dijadikan indikator ekologi di suatu perairan dikarenakan cara hidup, ukuran 

tubuh, dan perbedaan kisaran toleransi di antara jenis di dalam lingkungan 

perairan. Keuntungan dengan menggunakan makroinvertebrata sebagai 

bioindikator uji kualitas air adalah makroinvertebrata 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 (Biotic family 

Indeks) dimana dengan metode ini menunjukan kualitas air secara jelas (Rini DS, 

2011). 

Makroinvertebrata juga berperan dalam proses mineralisasi dan 

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

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

kehidupan suatu perairan. Banyak bahan tercemar dalam perairan dapat 

memberikan dua pengaruh terhadap organisme perairan, yaitu dapat membunuh 

spesies tertentu dan sebaliknya dapat mendukung perkembangan jenis lain. Jadi 

apabila air tercemar ada kemungkinan terjadinya 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 (Sastrawijaya, 2009). 

Memantau kualitas air digunakan kombinasi parameter fisika, kimia, dan 

biologi, tetapi yang sering digunakan hanyalah parameter fisika dan kima. 

Parameter biologi jarang digunakan sebagai parameter penentu pencemaran. 

Pengukuran parameter fisika dan kimia hanya memberikan gambaran kualitas 

lingkungan sesaat. Indikator biologi digunakan untuk menilai secara makro 
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perubahan keseimbangan ekologi, khususnya ekosistem akibat pengaruh limbah. 

Dibandingkan dengan menggunakan parameter fisika dan kimia, indikator biologi 

dapat memantau secara berkelanjutan. 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 (Sastrawijaya, 2009). 

Indikator biologi adalah biota air yang keberadaannya dalam suatu 

ekosistem perairan menunjukkan kondisi spesifik dari periran 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, 2009). Jenis ideal yang digunakan sebagai indikator biologi untuk 

lingkungan akuatik tersebut masuk dalam kelompok organisme yang tidak 

mempunyai tulang belakang atau bisa disebut dengan makroinvertebrata 

(Arisandi, 2001). 

 

2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas air Berdasarkan 

Indikator Makroinvertebrata Perairan 

 

Sifat fisika kimia perairan sangat penting bagi suatu ekologi, selain 

melakukan pengamatan pada faktor biotik seperti pada makroinvertebrata, juga 

dilakukan pengamatan fisika kimia suatu perairan. Aspek selain ketergantungan 

antara organisme dengan faktor-faktor abiotiknya maka akan diperoleh gambaran 

kualitas suatu perairan. Sebagaimana kehidupan biota lainnya, maka penyebaran 
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jenis dan populasi komunitas makroinvertebrata 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, karbohidrat terlarut, pH, bahan organik dan 

kandungan hara berpengaruh terhadap makroinvertebrata. 

Sifat fisika kimia air berpengaruh langsung maupun tidak langsung bagi 

kehidupan makroinvertebrata atau sering juga disebut segi hewan bentos. 

Perubahan kondisi fisika kimia suatu perairan dapat menimbulkan akibat yang 

merugikan terhadap populasi makroinvertebrata yang hidup pada ekosistem 

perairan (Prawito, 2016). Faktor abiotik (fisika dan kimia) perairan yang 

mempengaruhi kehidupan makroinvertebrata terdapat beberapa hal sebagai 

berikut: 

2.4.1 Substrat 

Substrat mempunyai peranan penting bagi organisme yang hidup di zona 

dasar seperti hewan makroinvertebrata perairan khusunya Gastropoda baik pada 

air diam maupun air yang mengalir, bahan organik utama yang terdapat dalam air 

adalah asam amino, protein, karbohidrat, dan lemak. Prawito (2016) menyatakan 

bahwa komponen lain dari bahan organik yaitu asam organik, hidrokarbon, 

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

organik tersebut yang mengendap sebagai substrat ke dasar perairan. 

   Prawito (2016) umumnya Gastropoda hidup disubstrat untuk 

menentukan pola hidup, ketiadaan dan tipe organisme. Ukuran sangat 

berpengaruh dalam menentukan kemampuan gastropoda menahan sirkulasi air. 
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Bahan organik dan tekstur sedimen sangat menentukan keberadaan dari 

gastropoda. Tekstur sedimen atau substrat dasar merupakan tempat untuk 

menempel dan merayap atau berjalan, sedangkan bahan organik merupakan 

sumber makanannya. 

Substrat menjadi tempat bagi spesies yang melekat sepanjang hidupnya, 

juga digunakan oleh hewan yang bergerak sebagai tempat perlindungan dari 

predator. Substrat dasar yang berupa lumpur pasir dan tanah liat menjadi tempat 

makan dan perlindungan bagi organisme yang hidup di dasar perairan (Prawito, 

2016). Substrat dasar yang berupa batu-batu pipih atau bebatuan merupakan 

lingkungan hidup yang baik bagi makroinvertebrata sehingga biasanya kepadatan 

dan keragaman yang besar (Prawito, 2016). 

 

2.4.2 Suhu 

Suhu merupakan suatu ukuran yang menunjukkan derajat panas benda, 

suhu biasanya digambarkan sebagai ukuran energi gerkan molekul. Umumnya 

suhu dinyatakan dengan derajat Celcius (ºC) atau derajat Fahrenheit (ºF). 

Perubahan suhu dapat berpengaruh terhadap proses fisika, kimia dan biologi 

badan air. Menurut Hutabarat (1995) Suhu di perairan merupakan salah satu 

faktor penting bagi kehidupan organisme di dalamnya, karena suhu 

mempengaruhi aktivitas metabolisme maupun perkembangbiakan. Riniatsih 

(2009) menyatakan bahwa secara ekologis perubahan suhu menyebabkan 

perbedaan komposisi dan kelimpahan Gastropoda.  Menurut Effendi (2008) Suhu 

sangat berperan mengendalikan kondisi ekosistem perairan, suhu juga merupakan 
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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. Menurut Effendi (2003) dalam Sinaga 

(2016) Suhu suatu badan air dipengaruhi oleh musim, lintang, ketinggian dari 

permukaan laut, waktu dalm hari, penutupan awan dan kedalaman perairan. 

  

2.4.3 pH 

pH atau derajat Keasaman merupakan suatu ukuran konsentrasi ion 

hydrogen dan menunjukkan kondisi air tersebut bereaksi asam atau basa. Air 

dapat bersifat asam atau basa tergantung pada besar kecil pH air atau besarnya 

konsentrasi ion hydrogen di dalam air. Air limbah dan bahan buangan dari 

kegiatan industry yang dibuang ke air akan mengubah pH air yang pada akhirnya 

dapat mengganggu kehidupan organisme di dalam air tersebut (Kusrini, 2006). 

Rukminasari (2014) menyatakan  bahwa tingkat pH yang baik untuk kehidupan 

biota perairan adalah berkisar 6,8-7,5 dengan demikian kisaran pH di setiap 

stasiun penelitian dapat dikatakan memenuhi. Fadhilah (2013) mengungkapkan 

bahwa hewan klas Gastropoda air tawar umumnya dapat hidup secara optimal 

pada lingkungan dengan kisaran pH 5,0-9,0. 

 

2.4.4 Total Suspended Solid (TSS) 

Total Suspended Solid (TSS) atau padatan tersuspensi total adalah residu 

dari padatan total yang tertahan oleh saringan dengan ukuran partikel maksimal 
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2µm atau lebih besar dari ukuran partikel koloid. Total Suspended Solid (TSS) 

menyebabkan kekeruhan pada air akibat padatan tidak terlarut dan tidak dapat 

langsung mengendap. Total Suspended Solid (TSS) terdiri dari partikel-partikel 

yang ukuran maupun beratnya lebih kebil dari sedimen, misalnya tanah liat, 

bahan-bahan organic tertentu, sel-sel mikroorganisme, dan sebagainya (Nasution, 

2008) 

Menurut Winnarsih (2016) jika suatu perairan memiliki nilai kekeruhan 

atau Total Suspended Solid yang tinggi maka semakin rendah nilai produktivitas 

suatu perairan tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan proses fhotosintesis dan 

respirasi organisme perairan. Berikut ini adalah nilai Total Suspended Solid (TSS) 

untuk tingkat pencemaran perairan sebagaimana dapat dilihat  pada Tabel 2.1 

Tabel 2.1 Nilai Total Suspended Solid (TSS) untuk Tingkat Pencemaran 

Perairan 

 
Parameter Tingkat Pencemaran 

TSS (mg/L) 

25 Tidak Tercemar 

25-80 Tercemar Ringan 

81-400 Tercemar Sedang 

>400 Tercemar Berat 

(Sumber: Setiawan, 2008)  

 

2.4.5 Dissolved Oxygen (DO) 

Dissolved Oxygen (DO) menurut Prahutama (2013) merupakan oksigen 

terlarut yang digunakan untuk mengukur kualitas kebersihan air. Semakin tinggi 

kandungan Dissolved Oxygen (DO) maka semakin bagus kualitas air tersebut. 

Oksigen merupakan gas yang amat penting bagi hewan, salah satunya hewan 

makroinvertebrata perairan. Wahyuni (2015) menyatakan bahwa perubahan 
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kandungan oksigen sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup bagi biota. 

Semakin tinggi kadar oksigen di perairan maka semakin banyak organisme yang 

bisa bertahan hidup. Prawito (2016)menyatakan bahwa 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.  

Kelarutan oksigen dalam suatu perairan menurut Lestari (2004) sangat 

dipengaruhi oleh temperatur dan jumlah garam terlarut pada air, kelarutan 

maksimum oksigen dalam air pada suhu 0 ºʗ yaitu 14, 16 mg/l. Nilai oksigen 

terlarut diperairan sebaiknya tidak lebih dari 8 mg/l. Nilai oksigen yang 

dibutuhkan oleh organisme Gastropoda berkisar antara 1,00-3,00 mg/L. Semakin 

besar kandungan oksigen di dalamnya maka semakin baik untuk kelangsungan 

hidup organisme yang mendiaminya (Syamsurial, 2011).  

Berikut ini adalah nilai Dissolved Oxygen (DO) untuk tingkat 

pencemaran perairan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.4.2 

Tabel 2.2 Nilai Dissolved Oxygen (DO) untuk Tingkat Pencemaran Perairan 

 
Parameter Tingkat Pencemaran 

DO (ppm) 

>5 Tercemar Ringan  

0-5 Tercemar Sedang 

0 Tercemar Berat 

(Sumber: Salmin, 2005)  

 

2.4.6 Biochemical Oxygen Demand (BOD) 

Kebutuhan oksigen biologi Biochemical Oxygen Demand (BOD) 

didefinisikan sebagai banyaknya oksigen yang diperlukan oleh organisme pada 

saat pemecahan bahan organik, pada kondisi aerobik. Pemecahan bahan organik 
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diartikan bahwa bahan organik ini digunakan oleh organisme sebagai bahan 

makanan dan energinya diperoleh dari proses oksidasi (Prawito, 2016). Parameter 

Biochemical Oxygen Demand (BOD), secara umum banyak dipakai untuk 

menentukan tingkat pencemaran air buangan. Selama pemeriksaan Biochemical 

Oxygen Demand (BOD), sampel yang diperiksa harus bebas dari udara luar untuk 

mencegah kontaminasi dari oksigen yang ada di udara bebas (Salmin, 2005). Hal 

ini diungkapkan Prawito (2016) dimungkinkan karena semakin tinggi 

Biochemical Oxygen Demand (BOD) suatu perairan maka semakin sedikit 

kandungan oksigen suatu perairan dan akhirnya secara otomatis akan 

mengakibatkan menurunnya jumlah biota perairan dan makroinvertebrata yang 

ada. 

Berikut ini adalah nilai Biochemical Oxygen Demand (BOD) untuk 

tingkat pencemaran perairan sebagaimana tersajikan pada Tabel 2.3 

Tabel 2.3 Nilai Biochemical Oxygen Demand (BOD) untuk Tingkat 

Pencemaran Perairan 

 

Parameter Tingkat Pencemaran 

BOD (ppm) 

0-10 Tercemar Ringan  

10-20 Tercemar Sedang 

25 Tercemar Berat 

(Sumber: Salmin, 2005)  

 

2.5 Ekosistem Air Waduk (Danau Buatan) 

Indonesia terletak pada garis 6°LU – 11°LS dan 95°BT – 141°BT, 

sehingga daerah Indonesia beriklim tropis dan dilewati oleh garis khatulistiwa. 

Letak tersebut menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang 
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tinggi dan berbagai jenis ekosistem.  Ekosistem tersusun atas berbagai komponen 

dan satuan organisasi yang menyusunnya. Barus (2004) menyatakan bahwa 

Ekosistem terdiri atas beberapa tipe yaitu, ekosistem darat, ekosistem air laut, dan 

ekosistem air tawar. 

Ekosistem air tawar memiliki beberapa karakteristik, seperti variasi suhu 

yang perubahannya tidak menyolok, tumbuhan yang dominannya alga, dan 

keadaan lingkungannya dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Karateristik ekosistem 

air tawar lainnya seperti tumbuhan rendah bersel satu mempunyai dinding sel 

yang kuat, sedang tumbuhan tingkat tinggi mempunyai akar sulur untuk melekat 

pada bagian dasar perairan, misalkan teratai, kangkung, ganggang biru dan 

ganggang hijau. Karakteristik hewannya memiliki ciri-ciri mengeluarkan air 

berlebih, garam diabsorpsi (diserap) melalui insang secara aktif dan sedikit 

minum, air masuk dalam tubuh secara osmosis. Ekosistem air tawar dibagi 

menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar lotik dan ekosistem air tawar lentik. 

Ekosistem air tawar lotik merupakan perairan berarus, contohnya adalah 

sungai. Adapun ekosistem air tawar lentik memiliki ciri airnya tidak berarus, 

contohnya adalah danau. Danau memiliki tiga wilayah horizontal, yaitu zona 

limnetik, zona litoral, dan zona profundal. Zona limnetik adalah wilayah perairan 

yang masih bisa di tembus oleh cahaya matahari, di zona ini banyak didominasi 

oleh zooplankton dan nekton. Zona litoral merupakan wilayah tepi pada danau 

dan sungai, organisme yang hidup di dalamnya adalah katak, serangga, dan 

Hydrilla. Adapun zona profundal adalah daerah dasar pada suatu danau atau 

kolam. Organisme yang hidup di dalamnya adalah dekomposer.  
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Komunitas tumbuhan dan hewan tersebar di danau sesuai kedalaman dan 

jarak tepi. Berdasarkan hal tersebut waduk atau biasa disebut danau buatan 

tersebut dibagi menjadi empat daerah sebagai berikut (Leksono, 2007): 

1. Daerah litoral 

Daerah ini merupakan daerah dangkal, cahaya matahari dapat menembus 

dengan optimal. Komunitas organisme sangat beragam termasuk jenis-jenis 

ganggang yang melekat (khususnya diatom), berbagai siput dan remis, insecta, 

crustacea, pisces, amfibi, reptilia air dan semi air seperti kura-kura dan ular, itik 

dan angsa, dan beberapa mamalia yang sering mencari makan di danau. 

2. Daerah limnetik 

Daerah ini merupakan daerah air bebas yang jauh dari tepi dan masih 

dapat ditembus sinar matahari. Daerah ini dihuni oleh berbagai organisme, di 

antaranya fitoplankton, termasuk ganggang dan sianobakteri, zooplankton yang 

sebagian besar termasuk Rotifera dan udang. 

3. Daerah profundal 

Daerah ini merupakan daerah yang dalam, yaitu daerah afotik danau, 

daerah ini dihuni oleh cacing dan mikroba. 

4. Daerah bentik 

Daerah ini merupakan daerah dasar danau tempat terdapatnya bentos dan 

sisa-sisa organisme mati.  
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2.6 Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah semua sumber termasuk pesan, orang, bahan, alat, 

teknik, dan latar yang dapat dipergunakan peserta didik baik secara sendiri-sendiri 

maupun dalam bentuk kelompok untuk menfasilitasi kegiatan belajar dan 

meningkatkan kinerja belajar (Abdullah, 2012). Sejalan dengan pendapat itu, 

Seels (2006) menjelaskan bahwa sumber belajar adalah segala sumber pendukung 

untuk kegiatan belajar, termasuk sistem pendukung dan materi serta lingkungan 

pembelajaran. Sumber belajar bukan hanya alat dan materi yang dipergunakan 

dalam pembelajaran, tetapi juga meliputi orang, anggaran, dan fasilitas. Sumber 

belajar bisa termasuk apa saja yang tersedia untuk membantu seseorang belajar. 

2.6.1 Jenis-Jenis Sumber Belajar 

Sumber belajar menurut Prastowo (2011) dibedakan menjadi sebelas 

jenis yaitu: 

a. Buku, merupakan lembar kertas yang terjilid, baik berisi tulisan maupun 

tanpa tulisan. Buku digunakan sebagai sumber belajar adalah buku yang 

berisi teks tertulis yang mengandung ilmu pengetahuan. Ada beberapa jenis 

buku, seperti buku ajar, ilmiah, popular, fiksi, nonfiksi, novel, komik, dan 

lain sebagainya. 

b. Majalah, merupakan terbitan berkala yang isinya mencakup berbagai lipatan 

jurnalistik dan pandangan tentang topik actual yang patut diketahui pembaca. 

Menurut penerbitnya, majalah dibedakan atas majalah bulanan, tengah 

bulanan, mingguan, dan sebagainya. Sedangkan menurut spesialisasi isinya, 
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majalah dibedakan atas majalah berita, wanita, remaja, olahraga. Sastra, ilmu 

pengetahuan tertentu dan lain sebagainya. 

c. Brosur, merupakan bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang 

disusun secara sistematis. Brosur bija juga dimaknai sebagai cetakan yang 

hanya terdiri dari atas beberapa halaman dan dilipat tanpa dijilid atau 

selembaran cetakan yang berisi keterangan singkat, tetapi lengkap, misalnya 

brosur tentang organisasi atau institusi sekolah. 

d. Poster, merupakan plakat yang dipasang di tempat umum, biasanya berupa 

pengumuman atau iklan 

e. Ensiklopedia, merupakan buku (atau serangkaian buku) yang menghimpun 

keterangan atau uraian tentang berbagai hal dlam bidang seni dan ilmu 

pengetahuan, yang disusun menurut abjad atau lingkungan ilmu. Contohnya, 

ensiklopedia flora, ensiklopedia Al-Qur’an, ensiklopedia hewan, dan lain 

sebagainya. 

f. Film, merupakan selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar 

negative (yang akan dibuat potret) atau tempat positif (yang akan dimainkan 

di dalm bioskop). Ada beragam bentuk film, seperti film kartun, film 

documenter, film seri, dan lain sebagainya. 

g. Model, merupakan barang tiruan yang kecil dengan bentuk (rupa) persis 

seperti yang ditiru. Contohnya model manusia, model sepeda motor, model 

pesawat terbang, dan lain sebagainya. 
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h. Transparansi, merupakan barang (plastic dan sejenisnya) yang tembus 

cahaya, yang dipakai untuk menayangkan tulisan (atau gambar) pada layer 

proyektor. 

i. Studio, merupakan ruang tempat bekerja (bagi pelukis, tukang foto, dan 

sebagainya) atau ruang yang dipakai untuk menyiarkan acara radio atau 

televisi. 

j. Wawancara, merupakan Tanya Jawab dengan seseorang yang diperlukan 

untuk dinikmati keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Adanya 

berbagai macam bentuk wawancara, seperti wawancara terbuka, wawancara 

tertutup, wawancara terstruktur, wawancara individual, wawancara 

kelompok, dan sebagainya. 

k. Permainan, merupakan sesuatu yang digunakan untuk bermain, barang atau 

sesuatu yang dipermainkan, mainan, hal bermain, atau perbuatan bermain 

(misalnya bulu tangkis, sepak bola, dan sebagainya). 

 

2.6.2 Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar 

Media pembelajaran memegang peranan yang penting dalam proses 

pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran, dapat membantu guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran dan membuat metode pengajaran lebih 

bervariasi. Penggunanaan media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa, menciptakan suasana baru, mengurangi kesalahpahaman siswa 

terhadap penjelasan yang diberikan guru, dan membuat kerumitan materi yang 

disampaikan menjadi lebih sederhana (Laksita, 2013) 
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Menurut Munajah (2015) hasil penelitian murni yang akan dimanfaatkan 

sebagai sumber belajar harus memperhatikan syarat pemanfaatan sumber belajar 

yaitu: 

1. Kejelasan potensi merupakan kejelasan dari suatu objek yang telah ditentukan 

ditinjau dari ketersediaan dan permasalahan yang diangkat; 

2. Kesesuaian tujuan pembelajaran yang dimaksudkan adalah dalam proses 

penelitian melibatkan kemampuan dari sisi afektif, kognitif dan psikomotorik 

sehingga serangkaian kegiatan dapat mengembangkan ketiga aspek tersebut; 

3. Kejelasan sasaran merupakan suatu hasil yang diharapkan dari tujuan tertentu 

secara nyata; 

4. Kejelasan informasi yang diungkapkan artinya informasi dari suatu penelitian 

merupakan hasil yang nyata (fakta) yang dapat dikembangkan; 

5. Kejelasan pedoman dalam bereksplorasi yang dimaksudkan perlu adanya 

prosedur kerja atau langkah kerja dalam pelaksanaan penelitian; 

6. Kejelasan  perolehan yang di dimaksudkan hasil penelitian kejelasan perolehan 

dapat membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan 

melibatkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 
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2.7 Kerangka Konsep 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan I. Kerangka Konseptual Penelitian 

 

Kualitas Lingkungan Hidup 

Waduk Selorejo 

Faktor Biotik 
Faktor Abiotik 

Kelimpahan 

Makroinvertebrata 

Perairan (Klas Gastropoda) 

Kimia Fisika 

Dikembangkan sebagai sumber 

belajar biologi   

 

- pH 

- Total Suspended 

Solid (TSS) 

- Dissolved Oxygen 

(DO) 

- Biochemical Oxygen 

Demand (BOD) 

- Suhu 

- Substrat 

 

 

Makroinvertebrata  

Bioindikator Kualitas air 

Waduk Selorejo 

Analisis hubungan kelimpahan 

Gastropoda dengan faktor abiotik 

sebagai penentu kualitas air 


