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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Air tawar hanya menempati 3 % dari jumlah air dipermukaan bumi, yang 

sebagian besar tersimpan dalam bentuk bekuan berupa gletser dan es, atau 

terbenam dalam akuifer, sedangkan sebagian kecil terdapat dalam kolam, sungai,  

dan danau (Kimball, 1992). Walaupun hanya menempati daerah yang relatif kecil, 

namun manfaat air tawar bagi makhluk hidup sangat besar terutama untuk 

kepentingan manusia, yang merupakan sumber utama untuk air minum, irigasi, 

industri, transportasi, rekreasi, habitat ikan dan penyangga biodiversitas 

(Carpenter et al, 1998).  

Salah satu sumber air tawar yang relatif mudah dimanfaatkan oleh 

manusia terutama berasal dari air permukaan, diantaranya adalah dari danau yang 

menempati 1 % permukaan bumi (Herdendorf, 1990 dalam Lewis, 2000).   

Telaga Sarangan atau juga dikenal sebagai Telaga Pasir adalah sebuah 

telaga yang terletak di kaki Gunung Lawu pada ketinggian 1287 m 

(www.eastjava.com. 2010) dari permukaan laut dengan jarak sekitar 16 km dari 

kota Magetan. Telaga ini  merupakan salah satu contoh telaga di Indonesia yang 

sangat terkenal dan sudah digunakan terutama sebagai objek wisata, sumber air 

baku untuk sebuah perusahaan air minum dan sebagai sumber air untuk irigasi 

pada lahan pertanian warga setempat. Telaga ini memiliki luas 30 ha dengan 

kedalaman 28 m  dengan suhu rata-rata 18-25oC.  
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Terletak 2 km dari Telaga Sarangan terdapat pula sebuah telaga lain, yang 

di beri nama Telaga Wurung oleh warga setempat atau dikenal juga sebagai 

Telaga Wahyu. Berbeda dengan Telaga Sarangan, Telaga Wahyu ini memiliki 

tingkat aktivitas manusia yang relatif lebih rendah daripada Telaga Sarangan. 

Telaga Wahyu sebenarnya juga digunakan dan berpotensi sebagai objek wisata, 

namun masih sebatas wisata pemancingan ikan dan usaha perikanan dengan 

keramba ikan.  

Plankton adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya 

”mengembara” kemudian plankton dipergunakan untuk mendefinisikan semua 

organisme air yang geraknya lebih dipengaruhi oleh pergerakan air daripada 

kemampuan berenangnya (Soegianto. 2004). Kehidupan dan keragaman 

organisme ini dipengaruhi oleh keseimbangan faktor-faktor lingkungan yang 

berada di sekitarnya seperti faktor fisika yaitu pencahayaan dan suhu. Maupun 

faktor kimia seperti ketersediaan unsur hara yang diperlukan untuk tumbuh dan 

berkembang.  

Adanya pencemaran dapat berpengaruh pada keragaman jenis dan 

kehidupan plankton di perairan. Pengaruh pencemaran tersebut bergantung pada 

tingkat toleransi plankton di badan air tersebut. Plankton yang bersifat intoleran 

terhadap bahan pencemar akan menurun atau bahkan hilang  dari  perairan yang 

tercemar tersebut. Sementara plankton yang bersifat toleran akan mengalami 

peningkatan atau ”blooming” dikarenakan sifatnya, baik secara anatomis maupun 

fisiologis mampu mentoleransi bahan pencemar yang masuk ke habitatnya.  

Fenomena di atas dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan 

derajat keparahan dari pencemaran di badan air tersebut. Salah satu metoda yang 

dapat digunakan adalah dengan pengukuran saprobic quotient menggunakan 
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persamaan matematis yang dirumuskan Dresscher dan van der Mark  pada tahun 

1976. Rumus tersebut merupakan modifikasi dari persamaan matematis saprobic 

index yang dirumuskan oleh Pantle and Buck (Soegianto, 2004).  

Kedua telaga tersebut (Telaga Sarangan dan Telaga Wahyu) terdapat 

perbedaan intensitas aktivitas manusia. Telaga Sarangan memiliki intensitas 

aktivitas manusia yang tinggi karena peruntukannya untuk objek wisata dengan 

segala hiruk-pikuk kegiatan masyarakat disekitarnya. Sementara pada Telaga 

Wahyu intensitas aktivitas manusia pada telaga itu lebih rendah daripada Telaga 

Sarangan.  

Dengan demikian akan terdapat perbedaan pada kondisi perairan di kedua 

telaga tersebut yang nantinya akan mempengaruhi kondisi  dan keragaman 

komunitas plankton setempat baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Namun demikian masih belum ada penelitian ilmiah yang mengeksplorasi 

perbedaan dan membandingkan kualitas perairan dan komunitas plankton pada 

kedua telaga tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat dirumuskan bentuk 

permasalahan  yaitu :  

1. Bagaimanakah kondisi tingkat keanekaragaman komunitas 

plankton di Telaga Sarangan bila dibandingkan dengan Telaga 

Wahyu ?   

2. Bagaimanakah tingkat pencemaran perairan di Telaga Sarangan 

bila dibandingkan dengan Telaga Wahyu Bila diamati melalui 

perhitungan saprobic quotient ? 
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1.3 Asumsi Penelitian 

Aktivitas manusia terutama yang berhubungan langsung dengan perairan 

dapat memasukkan bahan yang berpotensi sebagai pencemar yang bersifat 

anorganik seperti sisa minyak pelumas maupun bahan organik sisa kegiatan 

manusia. Bahan-bahan tersebut dapat merubah tingkat keragaman jenis plankton 

dan mencemari Telaga Sarangan.  

Dengan demikian diasumsikan bahwa kategori dari saprobic quotient akan 

menunjukkan tingkat pencemaran yang lebih tinggi pada perairan yang tercemar. 

Sementara untuk Telaga Wahyu dengan tingkat aktivitas manusia yang lebih 

rendah dimana pemanfaatan danau  masih sebatas budidaya ikan dengan keramba 

dan pemancingan. Akan didapatkan kategori saprobic quotient  yang akan 

menunjukkan tingkat pencemaran yang lebih rendah.  

1.4 Tujuan  

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui dan membandingkan tingkat keanekaragaman plankton dari 

Telaga Sarangan dan Telaga Wahyu Kabupaten Magetan. 

2. Mengetahui dan membandingkan tingkat pencemaran perairan pada 

Telaga Sarangan dan Telaga Wahyu Kabupaten Magetan dengan 

menggunakan saprobic quotient. 

1.5 Manfaat 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah mengenai jenis 

dan keanekaragaman plankton di Telaga Sarangan dan Telaga Wahyu Kabupaten 

Magetan. Dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan evaluasi tingkat 

pencemaran  pada kedua telaga tersebut. 
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