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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Vegetasi Riparian  

2.1.1 Definisi Vegetasi Riparian 

Riparia berasal dari bahasa Latin riparius. Menurut Kamus Webster, 

riparia artinya “milik tepi sungai”. Istilah riparia secara umum menggantikan 

bahasa Latin tersebut. Riparia biasanya menggambarkan komunitas biotik yang 

menghuni tepian sungai, kolam, danau dan lahan basah lainnya. (Naiman, 2005) 

menggunakan istilah “riparian” sebagai kata sifat dan istilah “riparia” sebagai 

kata benda tunggal atau majemuk. Istilah riparia untuk menekankan pada 

perpaduan biotik dari zona transisi akuatik-teresterial yang berasosiasi dengan 

air mengalir. 

Ilhardt et al. (2000) mencoba memberikan definisi fungsional dari area 

riparian. Mereka berpendapat bahwa dalam area riparian ada tiga hal yaitu 

mencakup air atau feature yang mengandung air atau mentransportkan air, 

riparian adalah ekoton, riparian memiliki lebar yang sangat bervariasi. 

Berdasarkan hal tersebut, definisi fungsional dari area riparian adalah ekoton 3-

dimensional dari interaksi ekosistem teresterial dan akuatik, yang meluas 

menuju groundwater, ke atas menuju kanopi, melintasi dataran banjir, ke atas 

mendekati lereng yang mendrainasi ke air, secara lateral ke ekosistem teresterial 

dan sepanjang badan air pada lebar yang bervariasi.   

 Ekosistem riparian memiliki karakter khas yang membedakannya dengan 

ekosistem daratan atas (upland). Karakteristik riparian yaitu air yang melimpah 

dan kaya akan tanah aluvial (Brinson et al.1981). Ekosistem riparian menurut 

Brinson et al. (1981) memiliki tiga karakter umum yang membedakannya dengan 

ekosistem yaitu: a. Ekosistem riparian secara umum memiliki suatu bentuk linear 

sebagai akibat dari proksimitasnya ke sungai. b. Energi dan materi yang berasal 

dari sekitar lansekap bergabung (converge)  dan menuju ekosistem riparian dalam 

jumlah yang jauh lebih banyak daripada ekosistem lahan basah lainnya. Oleh 

karena itu, sistem riparian adalah sistem terbuka. c. Ekosistem riparian secara 
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fungsional berhubungan dengan sungai bagian hulu dan bagian hilir  dan secara 

lateral berhubungan dengan ekosistem lereng atas (daratan) dan lereng bawah 

(akuatik).   

2.1.2 Fungsi Vegetasi Riparian 

Secara umum peranan vegetasi dalam suatu ekosistem sungai yaitu : 1) 

pengatur keseimbangan karbon dioksida dan meningkatkan oksigen dalam udara, 

2) perbaikan sifat fisik, kimia dan biologis tanah, 3) pengaturan tata air tanah 

(Alfian, 2010). Salah satu vegetasi yang membentuk satu kesatuan ekosistem 

adalah vegetasi yang hidup pada zona riparian. Zona riparian memiliki ciri 

berdekatan dengan badan air, tanpa batas yang jelas, bentuk dan luasnya linier dan 

merupakan transisi antara ekosistem air dan darat (Richardson, 2007). 

Salah satu penyusun ekosistem riparian adalah komunitas tumbuhan yang 

berada di tepi kanan dan kiri sungai berupa pohon, semak dan herba. Keberadaan 

vegetasi riparian banyak mempengaruhi dan menentukan perkembangan 

ekosistem sungai (Hastiana, 2014). Peran penting keberadaan vegetasi riparian 

anatara lain yaitu : 1) sebagai pengatur suhu air sungai melalui evapotranspirasi, 

2) sumber serasah, 3) penjerap pencemar dari daratan yang terbawa ke sungai 

melalui air limpasan, 4) sebagai tempat fauna sungai untuk berlindung. Mencari 

makan dan kawin, 5) pengontrol erosi, 6) mencegah terjadinya banjir, 7) 

memperbaiki kualitas tanah dan air sungai (Siahaan, 2014).  

Vegetasi riparian  berperan  sebagai habitat teresterial bagi hewan dewasa 

untuk mencari makan, istirahat dan bersembunyi. Helaian daun berguna sebagai 

tempat meletakkan telur. Vegetasi riparian dapat menaungi sungai sehingga suhu 

air dan produktivitas primer dapat dipertahankan. Vegetasi riparian juga sebagai 

pemasok serasah (energi) bagi sungai. Serasah yang masuk bersama dengan 

produsen primer akan menjadi makanan bagi invertebrata sungai. Vegetasi 

riparian juga mempertahankan kualitas dan kuantitas air sungai. Pengendalian 

suhu air sungai bersama dengan kualitas dan kuantitas air sungai akan 

mempertahankan laju pertumbuhan dan daur hidup invertebrata akuatik. Sungai 

yang memiliki makanan bagi invertebrata akuatik dan cocok dalam menunjang 
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pertumbuhan dan daur hidup invertebrata akuatik merupakan habitat yang baik 

bagi invertebrata akuatik.  

2.1.3   Jenis Riparian 

1. Jenis Riparian Pohon 

 Pohon ialah tumbuhan atau tanaman yang berkayu memiliki ketinggian 

diatas 1,5 meter atau lebih, dan terbagi menjadi dua kelompok tumbuhan: 

Pertama kelompok pohon berakar tunjang terdiri dari batang pohon 

merupakan batang utama yang tumbuh tegak tajuk pohon, akar, dan akar 

tunjang berfungsi untuk memperkokoh berdirinya pohon seperti pohon 

akasia, dan pohon jati.  Dan kedua kelompok pohon berakar serabut terdiri 

dari akar, pelepah dan daun seperti pohon kelapa dan bambu. 

2. Jenis Riparian Semak 

 Semak adalah jenis tumbuhan berumpun dengan batang pendek dan tinggi 

kurang lebih hingga 1,5 m. Tanaman semak umumnya kecil-kecil, umur 

biasanya hanya semusim (berumur pendek), tidak memiliki cabang banyak, 

bagian yang berkayu hanya batang utama saja. Contoh Tanaman Semak 

yang biasa digunakan adalah : Pacar air, widelia, soka, puring, kaktus, 

samblung, dan lainya. 

3. Jenis Riparian Rumput 

 Vegetasi rumput dan herba adalah suatu jenis vegetasi dasar yang terdapat 

di bawah tegakan hutan yang dapat meningkatkan kesuburan tanah, sumber 

pangan bagi flora, sebagai tanaman obat, penahan pukulan air hujan, dan 

sebagai penahan aliran permukaan air (Nirwani, 2010). Secara taksonomi 

vegetasi rumput umumnya anggota dari sukusuku Poaceae, Cyperaceae, 

Araceae, asteraceae, paku-pakuan dan lain-lain  

 

2.2 Capung  

 Capung (Ordo:Odonata) merupakan salah satu musuh alami yang penting 

untuk dunia pertanian, selain sebagai bioindikator lingkungan bersih dan memiliki 

sifat polifaga (Dalia & Leksnono, 2014). Kepekaan nimfa Odonata terhadap 

perubahan lingkungan membuat mereka menjadi bagian dari bioindikator yang 
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paling terlihat jelas dari kesehatan lingkungan. Berkurangnya jumlah Odonata 

pada suatu daerah bisa menjadi indikasi dari perubahan kualitas kesehatan air dan 

lingkungan (Klym & Quinn, 2003).   

2.2.1 Klasifikasi Capung  

Menurut Watson (1996) klasifikasi capung sebagai berikut. 

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthopoda 

Subfilum : Mandibulata  

Kelas : Insecta 

Ordo : Odonata 

Subordo : Anisozygoptera 

     Anisoptera 

     Zygoptera  

1. Sub Ordo Anisozygoptera 

 Anisoptera memiliki karakter yang menggabungkan dua sub ordo. Sayap 

depan dan belakang hampir serupa dan menyempit pada bagian dasarnya, 

seperti Zygoptera. Pada saat istirahat sayap tersebut dibentangkan pada 

posisi horizontal seperti pada Aniosptera. Matanya terpisah seperti pada 

Zygoptera dan pada bagian depan kepalanya lebih menonjol keluar seperti 

Anisoptera. Beranggotakan satu famili yaitu: Epiophlebiide yang terdiri dari 

dua species yaitu Epiophlebia supertes ditemukan di Jepang dan 

Epiophlebia laidlawi di India. 

2. Sub Ordo Anisoptera  

 Sub ordo Anisoptera adalah jenis capung yang sering sekali dijumpai dan 

mudah untuk diamati. Bentuk tubuh besar, panjang silinder dan agak pipih. 

Panjang sayap sama namun sayap belakang lebih lebar daripada sayap 

depan. Pada waktu hinggap posisi sayap terentang. Capung ini umumnya 

merupakan penerbang ulung dan senang melayang-layang. Anisoptera 

terdiri dari tujuh famili, yaitu: Aeschnidae, Gomphidae, Petaluridae, 

Corduliidae, Marcomiidae, dan Libellulidae. 
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2.2.2  Morfologi Capung  

 Capung memiliki mata yang mampu melihat ke segala arah dengan 

dilengkapi mata majemuk, tiga oseli dan bulu pendek menyerupai antena serta 

tipe mulut mandibulata (Gullan & Cranston 2000). Toraks relatif kecil dan 

kompak (protoraks dan dua ruas toraks lainnya berukuran kecil) dan pada 

permukaan  dorsal terdapat pterotoraks yang berada di antara pronotum dan dasar 

sayap yang terbentuk oleh sklerit-sklerit pleura.  

 Capung memiliki tungkai relatif pendek yang merupakan bentuk adaptasi 

untuk hinggap, menangkap dan menahan mangsa. Tungkai terdiri dari trokanter 

dan femur kuat; tibia yang ramping tanpa taji dan tiga ruas tarsi. Pada tibia capung 

famili Corduliidae dan Cordulegastridae terdapat beberapa duri  (Watson, 1996).  

 Keempat sayap Odonata memanjang dan terdapat banyak venasi. Ukuran 

panjang sayap capung dewasa berkisar antara 2 cm sampai 15 cm bahkan bisa 

mencapai 17 cm. Abdomen berbentuk memanjang agak silindris, terdiri dari 

beberapa ruas, meruncing ke ujung.  

 Abdomen Odonata mempunyai sepuluh ruas yang bersifat fleksibel. Ruas 

pertama sampai kedelapan terdapat spirakel sebagai alat bantu pernafasan bagi 

capung. Menurut William dan Feltmate (1992), ukuran abdomen pada ruas 

pertama, kedua, kedelapan, dan kesepuluh lebih pendek daripada ruas lain. 

2.2.3  Daur Hidup Capung  

 Capung merupakan serangga yang mengalami metamorfosis 

hemimetabola. Hemimetabola adalah metamorfosis yang melalui tiga stadia 

perkembangan yaitu telur, naiad, dan imago. Perkembangan Odonata dimulai 

dengan fase telur. Telur capung diletakkan dengan dua cara yaitu tipe endofitik 

dan eksofitik. Pada spesies capung tipe endofitik, telur diletakkan di dalam 

jaringan tanaman air, tanaman yang berada di pinggiran air, atau ke dalam lumpur. 

Pada tipe eksofitik capung tidak memiliki ovipositor, telur dikeluarkan secara 

tunggal, bertahap, atau berkelompok dari lubang kelamin.  

 Setelah telur menetas, capung memasuki fase naiad. Menurut Watson 

(1996) istilah fase setelah telur adalah larva, namun menurut William & Feltmate 

(1992), istilah fase setelah telur adalah nimfa. Walaupun sebagian spesies capung 
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memiliki habitat khusus, larva capung terdapat di air jernih, air payau, air terjun, 

aliran air deras, danau, kolam, sungai kecil, rawa, tanah berlumpur, dan muara 

sungai. Beberapa jenis larva melekat di bawah permukaan tanaman (Watson, 

1996). Selain itu, menurut William & Feltmate (1992) larva capung hidup di 

perairan yang ditumbuhi tanaman berdaun lebar. 

 Periode pematangan reproduksi capung terjadi selama dua sampai 30 hari 

(Zygoptera) sedangkan periode pematangan subordo Anisoptera yang berada di 

daerah iklim sedang berlangsung selama enam sampai 45 hari yang dipengaruhi 

oleh jenis spesies, cuaca, lingkungan dan habitat. Masa reproduksi berlangsung 

selama satu sampai delapan minggu. 

 Capung dewasa sering terlihat di tempat-tempat terbuka, terutama di 

perairan tempat berbiak dan berburu makanan. Sebagian besar capung hinggap 

pada pucuk rumput, perdu dan tanaman yang tumbuh di sekitar kolam, sungai, 

parit atau genangan-genangan air lainnya. Capung melakukan kegiatan pada siang 

hari ketika matahari bersinar. Oleh karena itu, ketika cuaca cerah, capung akan 

terbang sangat aktif dan sulit untuk didekati. Pada dini hari, senja hari, dan saat 

matahari terbenam, kadang-kadang capung relatif mudah didekati (Susanti 1998).    

 

Gambar 2.1. Siklus Hidup Capung (Ansori, 2009 ) 

2.2.4  Manfaat capung bagi manusia 

 Capung bermanfaat langsung bagi manusia, karena nimfa capung 

memakan  berbagai  jenis binatang air termasuk jentik-jentik nyamuk yang dapat 

menyebabkan penyakit malaria dan demam berdarah.  
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 Capung juga dapat disebut sebagai indikator air bersih. Artinya capung 

dapat dimanfaatkan untuk memantau kualitas air di sekitar lingkungan hidup kita, 

karena nimfa capung tidak akan dapat hidup di air yang sudah tercemar atau 

perairan yang tidak ada tumbuhannya. Jadi kehadiran capung dapat menandakan 

bahwa perairan sekitar masih bersih  (Virgiawan, Hindun & Sukarsono, 2015).  

2.2.5  Ekologi Capung 

 Pada ekosistem yang ditempati oleh capung, capung berperan menjaga 

keseimbangan rantai makanan dimana capung jarum berperan sebagai serangga 

predator yang bertindak sebagai musuh alami yang dapat mengurangi populasi 

hama tanaman pangan sehingga mampu menekan dinamika populasi serangga 

yang berpotensi sebagai hama pertanian (Rizal, 2019). Hal ini menunjukkan posisi 

penting keberadaan capung dalam keseimbangan ekologi. Lebih lanjut Ansori 

(2009) menyatakan tanpa kehadiran capung, maka kehidupan suatu ekosistem 

akan terganggu dan tidak akan mencapai suatu keseimbangan. 

 Sejalan dengan pemikiran tersebut, menurut Drozd (2011) kehadiran 

capung sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang meliputi lingkungan air 

dan struktur hutan karena air yang tercemar akan mengganggu kehidupan nimfa 

capung, begitu juga dengan hutan, hutan yang heterogen memiliki kemelimpahan 

populasi capung yang lebih tinggi. Keanekaragaman capung yang tinggi pada 

suatu kawasan mengindikasikan kawasan tersebut belum tercemar karena 

lingkungan tersebut mendukung kehidupan nimfa capung (Ansori, 2009).  

 

2.3 Kualitas Fisik dan Kimia 

Indikator kualitas perairan atas dasar pengamatan secara fisik dan kimia, 

yaitu: 

2.3.1 Perubahan suhu tanah 

Suhu tanah mempengaruhi sifat fisik, kimia maupun fisiologis 

pertumbuhan tanaman. Suhu tanah akan dipengaruhi oleh jumlah serapan 

radiasi matahari oleh permukaan tanah. Suhu tanah pada saat siang hari dan 

malam hari  sangat berbeda, pada siang hari ketika permukaan tanah 

dipanasi matahari, udara yang dekat dengan permukaan tanah memperoleh 
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suhu yang tinggi, sedangkan pada malam hari suhu tanah semakin menurun 

(Syafrudin, Rani, Karyati, 2018).  

2.3.2 Kelembaban Tanah 

Syafrudin, Rani, Karyati, (2018) mendefinisikan kelembaban tanah 

ialah jumlah air yang tersimpan di antara pori-pori tanah. Kelembaban tanah 

sangat dinamis disebabkan oleh penguapan melalui permukaan tanah, 

transpirasi dan perkolasi.  

2.3.3. Kelembaban Udara 

 Kelembaban udara adalah banyaknya uap air yang terkandung 

dalam udara atau atmosfer. Besarnya tergantung dari masuknya uap air ke 

dalam atmosfer karena adanya penguapan dari air yang ada di lautan, 

danau, dan sungai, maupun dari air tanah (Fahdoli, 2013).  

2.3.4. Suhu Udara 

  Suhu udara pada suatu tempat di permukaan bumi akan ditentukan 

oleh beberapa faktor, diantaranya ialah lamanya penyinaran matahari yang 

menyebabkan keadaan atmosfer yang cerah sepanjang hari akan 

menyebabkan suhu udara menjad panas (Fahdoli, 2013). 

2.3.5. Intensitas Cahaya 

 Intesitas cahaya ialah banyaknya energi yang diterima oleh suatu 

tanaman per satuan luas dan per satuan waktu (kal/cm/hari). Pada dasrnya 

intensitas cahaya matahari akan berpengaruh nyata terhadap sifat 

morfologi tanaman. Hal ini dikarenakan intensitas cahaya matahari 

dibutuhkan untuk berlangsunnya penyatuan karondioksida dan air untuk 

membentuk karbohidrat (Heddy & Suci,2018).  

 

2.4 Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan 

atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan 

seseorang dapat belajar secara individual.Sumber belajar dapat berasal dari 

berbagai bentuk, misalnya orang, yakni ketika menyediakan diri mereka sebagai 

manusia sumber yang tersedia setiap saat sehingga dapat memecahkan kesulitan 



14 
 

 
 

peserta ajar secara individual. Sumber belajar lain adalah laboratorium yang 

dapat digunakan setiap saat dari berbagai bentuk media instruksional seperti 

buku, catatan berstruktur, kaset video, berbagai program slide-tape, dan 

komputer. Oleh karena itu, sumber belajar dapat mencakup barang cetak, 

lingkungan, dan nara sumber (Tahar, 2006). 

Pengeloaan materi dalam pembelajaran adalah salah satu aspek penting 

dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif. UU nomor 20  tahun 2003 

menyebutkan bahwa pembelajaran merupakan interaksi antara siswa dengan guru 

dan sumber belajar pada lingkungan belajar tertentu. Pengelolaan materi 

pelajaran mencakup pemilihan, pengembangan, pengorganisasian, penyajian, 

serta penentuan strategi dan prosedur pembelajaran. Berkaitan dengan 

pelaksanaan Kurikulum 2013, pengelolaan materi pelajaran menjadi hal yang 

tidak mudah karena harus dilaksanakan dengan tepat sehingga mampu memenuhi 

kebutuhan siswa dalam mengembangkan minat dan potensinya. 

Pemanfaatan sumber belajar menurut Tahar (2006) ditandai dengan 

kemampuan memilih sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan, pengadaan 

bahan ajar, dan bentuk interaksi dengan bahan ajar yang digunakan.Dengan 

pemilihan dan pemanfaatan sumber belajar tersebut, kegiatan pembelajaran 

menjadi lebih bermakna. Adanya pengelolaan kegiatan belajar yang 

memanfaatkan berbagai sumber belajar maka kegiatan menghasilkan dan atau 

memilih sumber belajar, serta orang, lembaga yang terlibat langsung dalam 

kegiatan-kegiatan tersebut. Hal ini dilakukan agar kegiatan pembelajaran lebih 

berdaya guna, berhasil guna, dan produktif. Adapun 6 parameter yang dianalisis 

hasil penelitian menjadi sumber belajar yaitu. 

1. Kejelasan potensi (ketersediaan objek dan permasalahan) 

2. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 

3. Sasaran materi dan peruntukannya 

4. Informasi yang akan ditangkap 

5. Kejelasan pedoman eksporasi 

6. Perolehan yang akan dicapai. 
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2.5 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Kerangka Konseptual 

Pencemaran limbah dan aktivitas alih tata 

guna lahan riaprian di sekitar sungai 

Pencemaran Sungai Brantas  

 Sungai Brantas Kota Batu 

Mempengaruhi kualitas vegetasi riparian 

dan keanekaragaman capung 

Sumber belajar biologi 

Indeks 

Keanekaragaman 

1. Fungsi Vegetasi Riparian  

2. Jenis Vegetasi Riparian  

 

Mengukur keanekaragaman vegetasi riparian dan capung 

Indeks   

Dominansi   

Indeks  

Keseragaman  

1. Daur hidup capung 

2. Manfaat capung bagi manusia 

3. Ekologi capung 

4. Jumlah capung 

Keanekaragaman vegetasi riparian dan 

capung  


