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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1      Tinjauan Umum Sungai 

Sungai sebagai habitat air tawar digolongkan ke dalam habitat air mengalir 

atau habitat lotik, selain sungai terdapat habitat air tawar yang lain yaitu habitat air 

tergenang atau lentik berupa danau, kolam dan rawa. Perbedaan antara kedua habitat 

tersebut ialah pada habitat lotik, arus merupakan faktor pembatas dan faktor 

pengendali utama, sedangkan stratifikasi panas dan kimiawi yang terdapat pada 

habitat lentik tidak ditemukan pada habitat lotik (Odum, 1993).  

Sungai Jabung adalah sungai yang alirannya berawal dari sumber mata air 

Kuluhan dan bermuara di Bengawan Solo. Sungai yang terletak di desa Jabung 

Kecamatan Panekkan Kabupaten Magetan, merupakan daerah aliran sungai (DAS) 

dari sungai Bengawan Solo yang banyak dimanfaatkan oleh sebagian besar warga 

desa Jabung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mandi, minum dan irigasi 

persawahan. Sungai ini memiliki lebar 200 cm dan memiliki kedalam sampai 50 cm.  

Secara umum sungai didefinisikan sebagai tempat/wadah serta jaringan 

pengaliran dari mata air sampai muara (Anonim, 1999). Definisi tentang sungai yang 

lebih rinci antara lain sebagai berikut, (1) suatu daerah yang di dalamnya terdapat air 

yang mengalir secara terus menerus dan (2) suatu daerah yang keadaan topografi dan 
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tanaman atau keadaan lainnya mirip dengan suatu daerah yang di dalamnya terdapat 

air terus menerus tetapi tidak termasuk daerah yang hanya sementara saja terisi oleh 

air yang mengalir yang disebabkan oleh banjir atau peristiwa alam lainnya (Tominaga 

dan Sosrodarsono, 1987 dalam Setiarini, 2000).  

Pada dasarnya arus merupakan ciri khas dari sungai dan sekaligus dapat 

dijadikan sebagai faktor pembatas utama. Kecepatan arus pada sungai dapat berubah-

ubah tergantung dari lokasi dan waktu. Menurut (Odum, 1993) arus dapat 

mengakibatkan perbedaan kehidupan di danau dan di sungai serta dapat 

menyebabkan perbedaan-perbedaan fisik-kimia dan biologi di berbagai sungai. 

Berdasarkan perbedaan kecepatan arus, habitat lotik termasuk sungai dapat dibagi 

menjadi 2 zona utama yaitu (1) zona air tenang (pool zone) dan (2) zona air deras 

(rapid zone)  

Zona air tenang merupakan daerah dalam dengan kecepatan arus lambat, 

materi lepas cenderung mengendap dan dasarnya lunak sehingga cocok sebagai 

habitat nekton, neuston dan plankton. Sedangkan, zona air deras merupakan daerah 

dangkal dengan kecepatan arus tinggi sehingga materi lepas tidak sempat mengendap 

dan menyebabkan dasar sungai menjadi keras dan padat. Habitat ini cocok sebagai 

habitat hewan bentos atau organik perifitik yang dapat melekat dan berpegang erat 

pada substrat (Odum, 1993). 
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Macon (1974) dalam Welch (1996) mengklasifikasikan sungai lebih spesifik 

lagi berdasarkan kecepatan arus sebagai berikut: 

1. Very swift, jika kecepatan arusnya lebih besar dari 100 cm/detik. 

2. Swift, jika kecepatan arusnya antara 50-100 cm/detik. 

3. Moderate, jika kecepatan arusnya antara 25-50 cm/detik. 

4. Slight, jika kecepatan arusnya antara 10-25 cm/detik. 

5. Very slight, jika kecepatan arusnya lebih kecil dari 10 cm/detik. 

Walaupun arus merupakan faktor pembatas utama pada zona deras, namun 

dasar yang keras dapat menjadi permukaan yang cocok bagi organisme (hewan dan 

tumbuhan) untuk menempel atau melekat (Odum, 1993). (Ananthakrishnan dan 

Viswanathan, 1983 dalam Kurniawati, 2003) menyebutkan bahwa secara biologi, 

arus air pada habitat lotik amat penting artinya bagi kehidupan organisme di 

dalamnya. 

2.2      Keanekaragaman Makrozoobentos 

Menurut Odum (1993), komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup pada 

suatu lingkungan tertentu atau habitat fisik tertentu yang saling berinteraksi dan 

secara bersama membentuk tingkat trofik. Di dalam komunitas, jenis organisme yang 

dominan akan mengendalikan komunitas tersebut, sehingga jika jenis organisme  

dominan tersebut yang hilang akan menimbulkan perubahan-perubahan penting 
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dalam komunitas, bukan hanya komunitas biotiknya yang berubah tetapi juga 

lingkungan fisiknya akan ikut berubah. 

Bentos merupakan organisme yang mendiami dasar perairan dan tinggal di 

dalam atau pada sedimen dasar perairan. Payne, (1989) dalam Sinaga, (2009) 

menyatakan bahwa makrozoobentos adalah hewan yang sebagian atau seluruh 

hidupnya berada di dasar perairan, baik sesil, merayap maupun menggali lubang. 

Berdasarkan cara hidupnya, bentos di bedakan atas 2 kelompok yaitu: infauna dan 

epifauna (Barnes dan Mann, 1994 dalam Sinaga, 2009). Infauna adalah kelompok 

makrozoobentos yang hidup terbenam di dalam lumpur (berada di dalam substrat), 

sedangkan epifauna adalah kelompok makrozoobentos yang menempel di permukaan 

dasar perairan (Hutchinson, 1993 dalam Sinaga, 2009). 

Pennak, (1989) dalam Sinaga, (2009) menyatakan bahwa epifauna lebih 

sensitif dibandingkan infauna. Menurut Lailli dan Parsons, (1993) dalam Simamora, 

(2009) kelompok infauna sering mendominasi dan melimpah di daerah subtidal, 

sedangkan kelompok hewan epifauna dapat ditemukan pada semua jenis substrat 

tetapi lebih berkembang pada substrat yang keras dan melimpah di daerah intertidal. 

Berdasarkan ukurannya hewan bentos di bagi menjadi tiga yaitu: 

a. Makrozoobentos  

Kelompok bentos yang berukuran lebih besar dari 1,0 mm, kelompok  ini adalah 

hewan bentos yang terbesar  
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b. Mesozoobentos 

Kelompok bentos yang berukuran antara 0,1—1,0 mm, kelompok ini adalah 

hewan kecil yang dapat ditemukan di pasir atau lumpur. Hewan yang termasuk 

kelompok ini adalah moluska kecil, cacing kecil dan Crustacea kecil.  

c. Mikrozoobentos 

Kelompok bentos yang berukuran lebih kecil kurang dari 0,1 mm. Kelompok ini 

merupakan organisme yang terkecil. organisme yang termasuk di dalamnya 

adalah protozoa khususnya dari kelompok cilliata. 

Bentos pemakan deposit cenderung melimpah pada sedimen lumpur dan 

sedimen lunak, karena di daerah tersebut banyak mengandung bahan organik yang 

tinggi, sedangkan bentos pemakan suspensi lebih berlimpah pada substrat yang 

berbentuk pasir dan bahan organik lebih sedikit (Sinaga, 2009). Distribusi 

makrozoobentos pada sungai dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor  

terpenting yang berperan adalah kecepatan arus, temperatur, keadaan substrat dan 

partikel terlarut (Kurniawati, 2003).  

      Penjabaran tentang hewan makrobentos dapat dilakukan dengan mengetahui 

karakteristik yang dimiliki dari tiap-tiap kelas, karakteristik hewan makrobentos dari 

tiap-tiap kelas tersebut adalah sebagai berikut : 

(1)     Kelas Oligochaeta 

Hewan dari kelas Oligochaeta memiliki tubuh berbentuk panjang silindris, 

mempunyai banyak segmen dan terdapat setae pada pemukaan segmen 

tubuhnya (Quigley, 1977).   
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(2) Kelas Hirudinea 

Hewan dari kelas Hirudinea memiliki tubuh berbentuk silindris, mempunyai 

banyak segmen, terdapat sucker pada bagian posterior dan anterior, dan tidak 

mempunyai setae (Quigley, 1977) . 

(3) Kelas Crustacea 

Hewan dari kelas Crustacea bentuk tubuhnya pipih dorso ventral dan pipih 

lateral, pada setiap segmen tubuhnya terdapat appendages (Horwitz, 1995). 

(4) Kelas Insecta 

Kelas Insecta yang bermetamorfosis sempurna mempunyai karakter 

morfologis yang berbeda pada stadium hidupnya, yaitu: 

(a) Pada stadium larva, hewan berbentuk seperti ulat atau cacing, berdaging, 

bersegmen, beberapa diantaranya memiliki appendix di daerah thorax 

(Merrit and Cummins, 1978 ). 

(b) Pada stadium nimfa, permukaan tubuh hewan pada stadium ini terlihat 

dan terdapat sayap yang sangat kecil (wing buds) (Macan, 1959 dalam 

Kurniawati, 2003 ). 

(c) Pada stadium dewasa, permukaan tubuh hewan terlihat keras, terdapat 

sayap dari wing cases, tubuhnya terbagi atas tiga bagian yaitu caput, 

thorax and adomen (Merrit and Cummins, 1978). 
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(5) Kelas Bivalvia 

Hewan dari kelas Bivalvia mempunyai dua kepingan atau belahan cangkang 

yang dihubungkan oleh engsel elastik atau ligament untuk membuka dan 

menutup kedua belahan cangkang tersebut (Dharma, 1988). 

(6) Kelas Gastropoda 

Gastropoda merupakan hewan berkaki perut. Gastropoda memiliki cangkang  

yang kerucut dan melingkar seperti konde. Untuk membedakan jenis-jenis 

Gastropoda dapat dilihat dari tipe cangkang yang berdasarkan arah 

perputarannya (Dharma, 1988). 

 

2.3      Penggunaan Makrozoobentos Sebagai Indikator Kualitas Suatu Perairan   

Bentos sering digunakan sebagai indikator kualitas suatu perairan. Suatu 

perairan yang sehat (belum tercemar) akan menunjukkan jumlah individu yang 

seimbang dari hampir semua spesies yang ada. Sebaliknya suatu perairan tercemar, 

penyebaran jumlah individu tidak merata dan cenderung ada spesies yang 

mendominasi (Patrick, 1949 dalam Odum, 1993). 

Dalam penilaian kualitas perairan, keanekaragaman makrozoobentos sering 

dipakai untuk menduga ketidakseimbangan lingkungan fisik, kimia dan biologi pada 

suatu perairan. Perairan yang tercemar akan mempengaruhi kelangsungan hidup 

organisme makrozoobentos karena makrozoobentos merupakan biota air yang mudah 

terpengaruh oleh adanya bahan pencemar, baik bahan pencemar fisik maupun kimia 

(Odum, 1993).  
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Menurut Ravera (1979) dalam Sinaga (2009) toleransi makrozoobentos  

terhadap pencemaran bahan organik dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: 

a.) Jenis intoleran 

Jenis intoleran memiliki kisaran toleransi yang sempit terhadap pencemaran 

dan tidak tahan terhadap tekanan lingkungan, sehingga hanya hidup dan 

berkembang di parairan yang belum atau sedikit tercemar. 

b.) Jenis toleran 

Jenis toleran mempunyai daya toleran yang lebar, sehingga dapat berkembang 

mencapai kepadatan yang tinggi dalam perairan yang tercemar berat. 

c.) Jenis fakultatif. 

Jenis fakultatif dapat bertahan hidup terhadap kisaran lingkungan yang agak 

lebar, antara perairan yang belum tercemar sampai dengan tercemar sedang 

dan masih dapat hidup pada perairan yang tercemar berat.  

 

2.4       Faktor-Faktor Abiotik yang Mempengaruhi  Makrozoobentos 

 Sifat fisika kimia perairan sangat penting dalam ekologi. Oleh karena itu 

selain melakukan pengamatan terhadap faktor biotik seperti makrozoobentos, perlu 

juga dilakukan pengamatan faktor-faktor abiotik perairan. Dengan mempelajari aspek 

saling ketergantungan antara organisme dengan faktor-faktor abiotiknya maka akan 

diperoleh gambaran tentang kualitas suatu perairan. 

Faktor abiotik (fisika dan kimia) perairan yang dapat mempengaruhi 

kehidupan makrozoobentos sebagai bagian dari ekosistem sungai, antara lain: 
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a. Kecepatan arus 

Menurut Odum (1993) kecepatan arus pada ekosistem lotik merupakan faktor 

pembatas yang utama karena arus berperan dalam penyebaran gas-gas vital, nutrien, 

jasad-jasad hidup dan zat-zat tersuspensi lainnya. Pada aliran yang deras dengan 

dasar yang keras dapat menyediakan permukaan yang cocok untuk organisme (hewan 

dan tumbuhan) untuk menempel atau melekat.  

b. Kekeruhan dan padatan tersuspensi   

Kekeruhan dan padatan tersuspensi umumnya berpengaruh mengurangi 

kecerahan air yang mempunyai arti penting dalam ekologi sungai karena dapat 

mengurangi produksi primer dari alga dan mikrofita perairan. Keadaan ini dapat 

mempengaruhi populasi makroinvertebrata dalam suatu perairan yang 

menggantungkan hidupnya secara langsung maupun tidak langsung pada tanaman 

tersebut sebagai sumber makanan (Allan, 1995 dalam Kurniawati, 2003). 

Pengaruh utama pada padatan tersuspensi pada komunitas bentik adalah jika 

padatan tersuspensi menutup dasar sungai. Jika ini terjadi maka invertebrata yang 

hidupnya di sela-sela batu seperti larva capung (Mayfly, Stonefly dan Caddisfly) 

sangat terpengaruh dan dapat digantikan oleh komunitas lainnya seperti Oligochaeta, 

siput dan larva Chironomid karena dasar perairan menjadi berlumpur sehingga 

komposisi dan jumlah maupun kemelimpahan jenis makroinvertebrata berubah 

(Soegianto, 1990). 
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c. Suhu 

Matahari merupakan sumber panas utama untuk perairan. Temperatur air 

dapat dipengaruhi oleh faktor ketinggian tempat, suhu udara dan iklim. Temperatur 

mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan organisme perairan, yaitu 

mempengaruhi proses fisiologi dan metabolisme. Setiap organisme memiliki kisaran 

temperatur yang berbeda agar proses metabolismenya berjalan optimum. 

Temperatur mempengaruhi banyaknya oksigen terlarut dalam air. Makin 

tinggi temperatur pada suatu perairan, makin sedikit oksigen yang terlarut. Selain itu 

temperatur mempengaruhi keaktifan zat-zat beracun dalam air, sehingga lebih 

membahayakan kehidupan dalam perairan (Pescod, 1973 dalam Nugroho, 2001). 

Brehm dan Meijering (1990) dalam Sinaga (2009) menyatakan bahwa akibat 

meningkatnya laju respirasi akan menyebabkan konsumsi oksigen meningkat, 

sementara di sisi lain dengan naiknya suhu akan menyebabkan kelarutan oksigen 

dalam air menjadi berkurang. Suhu atau temperatur merupakan faktor pembatas bagi 

pertumbuhan hewan bentos. Batas toleransi hewan bentos terhadap suhu tergantung 

pada jenis spesiesnya. Umumnya suhu di atas 30°C dapat menekan pertumbuhan 

populasi hewan bentos (Nybakken, 1992 dalam  Sinaga, 2009 ). 

d. Derajat keasaman (pH) 

Banyaknya pemukiman penduduk serta industri yang membuang limbahnya 

ke perairan, baik yang asam maupun basa dapat menyebabkan perubahan kualitas 

perairan yang akhirnya juga dapat mempengaruhi kehidupan organisme perairan. 

Organisme perairan mempunyai kemampuan berbeda dalam mentoleransi pH 
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perairan. Kematian lebih sering diakibatkan karena pH rendah daripada pH yang 

tinggi (Pescod,1973 dalam Wijayanti, 2007).   

Perubahan derajat keasaman sangat dipengaruhi oleh polutan. Kondisi pH 

meliputi (1) kuantitas atau total asam yang terdapat di lingkungan dan (2) intensitas 

atau konsentrasi ion hidrogen. Derajat kasamaan juga sangat penting dalam memacu 

daya toksik racun terutama pada kisaran 5.0—9.0 (James, 1979 dalam Kurniawati, 

2003). 

Berdasarkan hasil pengamatan (Hawkes, 1979 dalam Setiarini, 2000) pada 

perairan dengan pH > 7,0 ditemukan Gastropoda, Bivalvia ditemukan pada pH 5,3—

8,3, Helminthidae dan Diptera khususnya Chironoid ditemukan pada pH > 8,3, dan 

hewan-hewan tersebut tidak dijumpai pada perairan dengan pH< 4,5.   

e. Oksigen terlarut (DO - dissolved oxygen) 

Dissolved oxygen (DO) merupakan banyaknya oksigen terlarut dalam suatu 

perairan. Kehidupan di air dapat bertahan jika ada oksigen terlarut minimum 

sebanyak 5 mg oksigen setiap liter air (Sastrawijaya, 2000). 

Oksigen terlarut dihasilkan melalui proses fotosintesis tumbuhan air dan dari 

udara masuk melalui proses difusi yang secara lambat menembus permukaan air 

(Wardhana, 1995). Menurut Mahida (1993) kelarutan oksigen didalam air bergantung 

pada keadaan suhu, pergolakkan di permukaan air, luasnya daerah permukaan air 

yang terbuka bagi atmosfir, tekanan atmosfir dan persentase oksigen di udara 

sekelilingnya. 
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f. Substrat dasar  

Susunan substrat dasar sangat penting bagi organisme yang hidup di zona 

dasar seperti hewan makrobentos, baik pada perairan yang menggenang maupun 

perairan yang mengalir (Michael, 1995). Substrat dasar yang halus seperti lumpur, 

pasir dan tanah liat menjadi tempat makanan dan perlindungan bagi organisme yang 

hidup di dasar perairan (Lailli dan Parson, 1993 dalam Sinaga, 2009). Substrat dasar 

yang berupa batu-batu pipih dan batu kerikil merupakan lingkungan hidup yang baik 

bagi makrozoobentos sehingga bisa mempunyai kepadatan dan kenekaragaman yang 

besar (Odum, 1993).    

2.5       Indeks Keanekaragaman 

Keanekaragaman adalah sebuah karakteristik unik pada tingkat komunitas 

yang merupakan gambaran struktur komunitas. Berdasarkan kenyataan bahwa 

struktur komunitas organisme yang hidup di daerah tercemar berbeda jauh dengan 

struktur komunitas organisme yang hidup di daerah yang tidak tercemar, organisme 

akuatik dapat digunakan sebagai indeks terjadinya perubahan lingkungan (Soegianto, 

1989). 

Suatu komunitas dikatakan mempunyai keanekaragaman yang tinggi jika 

komunitas itu disusun oleh banyak spesies dengan kelimpahan besar dan sama atau 

hampir sama. Sebaliknya jika suatu komunitas disusun oleh sedikit spesies atau 
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bahkan hampir sedikit spesies saja yang melimpah, maka keanekaragamannya 

tergolong rendah ( Soegianto, 1989).  

Indeks keanekaragaman spesies digunakan untuk mengetahui tingkat 

pencemaran menurut kriteria (Lee, Wang, dan Kuo, 1978 dalam Soegianto, 1989)  

sebagai berikut, 

 

Tabel 2.1 Kriteria tingkat pencemaran perairan menurut indeks keanekaragaman 

spesies hewan makrobentos (Lee, Wang, dan Kuo, 1978 dalam Soegianto, 1989) 

 

 

Indeks keanekaragaman Kategori Tingkat Pencemaran 
>2,0 Tinggi Tidak tercemar 

1,6 - 2,0 Sedang Tercemar ringan 
1,0 – 1.5 Rendah Tercemar sedang 

<1,0 Sangat rendah Tercemar berat 
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