
1 

 

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 memiliki proporsi yang relatif kecil, namun 

manfaat air tawar sangat besar bagi kepentingan makhluk hidup khususnya manusia. 

Manusia memanfaatkan air tawar untuk memenuhi kebutuhan akan sumber air bersih.  

Jabung merupakan desa yang terletak di Kabupaten Magetan yang berbatasan 

langsung dengan Kabupaten Ngawi. Di desa ini terdapat sumber mata air yang 

bernama Kuluhan. Sumber Kuluhan ini memiliki dua aliran sungai yaitu aliran yang 

menuju ke daerah pemukiman dan aliran yang menuju area persawahan. Sungai yang 

mengalir dari sumber Kuluhan alirannya langsung menuju  ke sungai Bengawan Solo. 

Sungai ini merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) dari sungai Bengawan Solo. 

Aliran sungai dari sumber Kuluhan banyak dimanfaatkan oleh sebagian besar warga 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan irigasi persawahan. Mayoritas penduduk 

desa Jabung adalah petani dan peternak.  

Berkembangnya kegiatan penduduk di sekitar sub-DAS sumber Kuluhan, 

seperti bertambahnya pemukiman penduduk, kegiatan rumah tangga dan kegiatan 
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pertanian dapat berpengaruh terhadap kualitas air karena limbah yang dihasilkan 

dibuang langsung ke sungai. Adanya masukkan bahan-bahan yang tak terlarut dari 

kegiatan penduduk di sekitar sumber Kuluhan dan alirannya sampai batas-batas 

tertentu tidak akan menurunkan kualitas air sungai. Apabila beban masukkan bahan-

bahan terlarut tersebut melebihi kemampuan sungai untuk membersihkan sendiri 

maka akan berpengaruh negatif terhadap kehidupan biota perairan dan kesehatan 

penduduk yang memanfaatkan air sungai tersebut. 

Keberadaan hewan akuatik seperti hewan bentos dapat digunakan sebagai 

parameter biologi dalam pemantauan kualitas air sungai secara kontinyu, karena 

hewan bentos dapat menghabiskan seluruh hidupnya di lingkungan tersebut. Dalam 

memantau kualitas air sungai secara biologi, idealnya melibatkan seluruh komunitas 

(full community) yang melibatkan seluruh taksa yang ada pada tingkat tropik (tropic 

lavel) yang berbeda, namun hal ini sangat sulit dilakukan sehingga dalam prakteknya 

digunakan kelompok tunggal (single group) seperti makroinvertebrata bentik 

(Hawkes, 1979 dalam Soegianto, 1990). Sedangkan penggunaan parameter fisika dan 

kimia hanya akan memberikan gambaran kualitas lingkungan sesaat dan cenderung 

memberikan interpretasi dan kisaran yang lebar (Verheyen, 1990 dalam  

Sastrawijaya, 2000). 

Bentos merupakan organisme yang mendiami dasar perairan dan tinggal di 

dalam atau pada sedimen dasar perairan. Seluruh hidup bentos berada di dasar 

perairan, baik sesil, merayap maupun menggali lubang. Berdasarkan cara hidupnya, 

bentos dibedakan atas 2 kelompok yaitu: infauna dan epifauna. Infauna adalah 
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kelompok organisme yang menggali ke dalam substrat dan hidup dalam liang atau 

terowongan, sedangkan epifauna adalah kelompok organisme yang hidup  di 

permukaan  parairan baik melekat maupun bergerak ( Michael, 1995) . 

Dengan melihat indeks keanekaragaman makrozoobentos di suatu perairan 

dapat diketahui tingkat pencemaran perairan tersebut. Lee, Wang dan Kuo pada tahun 

1978 telah membuat kriteria tingkat pencemaran perairan berdasarkan indeks 

keanekaragaman (Setiarini, 2000). Pada perairan tidak tercemar nilai indeks 

keanekaragamannya tinggi sebaliknya pada perairan yang tercemar nilai indeks 

keanekaragamannya rendah (Soegianto, 1989).   

Penelitian telah dilakukan untuk mengungkap keanekaragaman 

makrozoobentos atau hewan bentos makro, karena hewan bentos makro memiliki 

keunggulan dan manfaat yang lebih baik dalam program pemantauan lingkungan 

dibandingkan organisme lain di perairan sungai (Sudaryanti, 1997 dalam Kurniawati, 

2003). Pengamatan di daerah sumber dan alirannya secara visual merupakan daerah 

awal yang memiliki berbagai macam fungsi. Adanya perbedaan kondisi lingkungan 

dapat diketahui dengan melihat komposisi jenis makrozoobentos yang dominan.  

1.2       Asumsi Penelitian 

 Penelitan ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa daerah sumber sungai 

Jabung dan alirannya merupakan daerah awal di mana proses aliran sungainya 

memiliki berbagai macam fungsi,  sehingga secara alami dengan adanya fungsi dan 

lingkungan yang berbeda maka komposisi substrat dan makrozoobentos akan 

mengalami perbedaan.   
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1.3       Rumusan Masalah 

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah komposisi substrat dari sumber mata air sampai daerah sungai 

irigasi di desa Jabung, Kabupaten Magetan?    

2. Apakah ada perbedaan keanekaragaman jenis makrozoobentos dari sumber 

mata air sampai daerah sungai irigasi di desa Jabung, Kabupaten Magetan?    

3. Jenis makrozoobentos apa yang mendominansi di daerah sumber mata air 

sampai daerah sungai irigasi di  desa Jabung, Kabupaten Magetan? 

 

1.4      Hipotesis 

1. Jika lingkungan aliran sungai berubah, maka komposisi substrat yang ada di 

tiga lokasi yang berbeda tersebut berubah.  

2. Jika lingkungan aliran sungai berubah, maka keanekaragaman jenis 

makrozoobentos yang ada di tiga lokasi berbeda tersebut berubah. 

3. Jika lingkungan aliran sungai berbeda, maka dominansi jenis makrozoobentos 

yang ada di tiga lokasi yang berbeda tersebut berbeda. 

 

1.5      Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui apakah terjadi perbedaan komposisi  substrat dari daerah sumber 

mata air Kuluhan sampai daerah sungai irigasi di desa Jabung, Kabupaten  

Magetan. 
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2. Mengetahui apakah terjadi perubahan komposisi jenis spesies 

makrozoobentos dari daerah sumber mata air Kuluhan sampai daerah sungai 

irigasi di desa Jabung, Kabupaten Magetan. 

3. Mengetahui jenis-jenis makrozoobentos dominan mulai daerah sumber mata 

air Kuluhan sampai dengan aliran sungai  irigasi di desa Jabung, Kabupaten 

Magetan. 

 

1.6       Manfaat Penelitian 

Peneltian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi ilmiah tentang tentang jenis makrozoobentos di daerah 

sumber mata air dan alirannya sebagai daerah yang belum tercemar. 

2. Memberikan informasi tentang kondisi dan kualitas perairan di daerah hulu 

sungai berdasarkan pendekatan biologis.  

3. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk melakukan program 

biomonitoring kualitas perairan tersebut.  
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