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 BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1      Hasil Penelitian 

4.1.1    Parameter Fisikokimia Perairan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Tiga Lokasi Aliran Sungai Sumber 

Kuluhan Jabung diperoleh nilai rata-rata faktor fisikokimia pada setiap stasiun, 

seperti yang tertera pada gambar 4.1 berikut ini : 

 

Gambar. 4.1 Nilai rata-rata faktor fisikokimia pada setiap stasiun 
 
Ket:  

DO   :  Dissolved Oxigen / oksigen terlarut 
KS    :  Kedalaman Sungai                           
KA   :  Kecepatan arus  
OS    :  Organik Substrat 
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A. Dissolved Oxigen (DO) 

Nilai oksigen terlarut (DO) yang diperoleh dari ketujuh stasiun penelitian 

berkisar antara 4,3–6,6 mg/L. DO terendah terdapat pada stasiun VI sedangkan DO 

tertinggi terdapat pada stasiun II. Stasiun I, II, III, IV dan V memiliki DO lebih tinggi 

daripada stasiun VI dan VII. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan suhu pada 

stasiun-stasiun tersebut di mana suhu pada stasiun I, II, III, IV dan V adalah 22 C -23 

C sedangkan pada stasiun VI dan VII  adalah 24  C. Menurut Odum (1993) makin 

tinggi suhu di dalam air maka kelarutan oksigen dalam air makin berkurang.  

B. pH air 

Nilai pH pada ketujuh stasiun penelitian  adalah 6. Secara  keseluruhan, nilai 

pH yang didapatkan dari ketujuh stasiun penelitian masih mendukung kehidupan dan 

perkembangan makrozoobenthos. pH normal perairan sungai berkisar perairan sungai 

berkisar antara 6-8 (Aninomous, 2007). 

C. Suhu air 

Suhu air pada ketujuh stasiun penelitian berkisar antara 22− C. Pada stasiun 

I, II, III, IV dan V memiliki suhu air 22 C -23 C sedangkan pada stasiun VI dan VII 

memiliki suhu air 24  C. Suhu normal untuk perairan alami di daerah tropis berkisar 

antara  20 C -30 C (Suripin, 2002). Batas toleransi makrozoobentos terhadap suhu 

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

pertumbuhan populasi makrozoobentos (Nybakken, 1992 dalam  Sinaga, 2009 ). 
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D. Kedalaman Sungai 

Kedalaman sungai pada ketujuh stasiun penelitian berkisar 20−33cm. Secara 

keseluruhan tiga lokasi aliran sungai sumber kuluhan Jabung memiliki kedalam yang 

sedang yaitu berkisar 20−33cm. Dengan memiliki kedalaman sungai yang berbeda, 

tidak akan mempengaruhi kehidupan makrozoobenthos selama substrat dasarnya 

mengandung bahan organik.         

E. Kecepatan arus air 

Kecepatan arus air tertinggi pada stasiun III yaitu sebesar 0,33m/s dan 

terendah pada stasiun I yaitu 0 m/s. Mason (1991) mengelompokkan perairan 

berdasarkan kecepatan arus yang terdapat pada tabel 4.1 sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Pengelompokkan perairan berdasarkan kecepatan arus. 

Kelompok perairan Kecepatan arus (m/s) 

Berarus sangat cepat > 0,1 

Berarus cepat 0,05 – 0,1 

Berarus sedang 0,025 – 0,05 

Berarus lambat 0,01 -0,025 

Berarus sangat lambat < 0,01  

Sumber: Mason (1991) 
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Berdasarkan tabel 4.1 stasiun I dikategorikan pada kelompok perairan berarus 

sangat lambat. Stasiun III dikelompokkan pada perairan berarus sangat cepat. Stasiun 

II, IV ,V, VI dan VII dikategorikan pada kelompok perairan berarus cepat. 

F. Organik Substrat   

Nilai kandungan organik substrat yang di dapat pada ketujuh stasiun 

penelitian berkisar antara 3,90−12,80%. Kandungan organik substrat tertinggi 

didapatkan pada stasiun V (pemukiman penduduk 2) sebesar 12,80 %, sedangkan 

kandungan organik substrat terendah didapatkan pada stasiun IV ( pemukiman 

penduduk 1, adanya aktvitas masyarakat) sebesar 3,90% . Pusat Penelitian Tanah 

(1983) dalam Djaenuddin, dkk (1994) kriteria tinggi rendahnya kandungan organik 

substrat atau tanah berdasarkan presentase adalah sebagai berikut: 

 < 1 %            =  sangat rendah 
 1−2 %           =  rendah 
 2,01−3 %      =  sedang 
 3−5 %           =  tinggi 
>5,01 %       =  sangat tinggi 

      

       Substrat dasar suatu perairan merupakan faktor yang penting bagi 

kehidupan hewan makrozoobentos yaitu sebagai habitat hewan tersebut. Masing-

masing spesies mempunyai kisaran toleransi yang berbeda-beda terhadap substrat dan 

kandungan bahan organik substrat (Barnes & Mann, 1994). Dengan adanya 

perbedaan jenis substrat dasar dapat menyebabkan perbedaan jenis makrozoobentos 

yang diperoleh pada masing-masing stasiun penelitian. Hal ini sesuai dengan 
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pernyatan Nyabakken (1992) bahwa adanya substrat dasar yang berbeda-beda 

menyebabkan perbedaan fauna atau struktur komunitas makrozoobentos.  Kehadiran 

spesies dalam suatu komunitas makrozoobentos didukung oleh kandungan organik 

yang tinggi, akan tetapi belum tentu menjamin kelimpahan makrozoobentos tersebut, 

karena tipe substrat ikut menentukan ( Santos dan Umaly, 1989 dalam Izmiarti, 2004)    

4.1.2   Frekuensi Kehadiran Makrozoobentos di Ketujuh Stasiun Penelitian 

 Berdasarkan tabel 4.2, diperoleh klasifikasi dan frekuensi kehadiran  

makrozoobentos yang didapatkan pada tujuh stasiun penelitian adalah sebagai 

berikut: 

 Tabel 4.2  Frekuensi kehadiran makrozoobentos ditujuh stasiun penelitian 

 

Filum Kelas Ordo Famili Genus Frekuensi 
kehadiran 

Molusca Gastropoda Mesogastropoda Pleuroceridae 
Elimia 100% 
Leptoxis 57.1% 

Arthropoda 

Crustacea 
Decapoda 

Potamidae Stoliczia 28.5% 
Atyidae Paratya 28.5% 

Insecta 

Ephemeroptera Baetidae Heterocleon 42.8% 
Diptera Chironomidae Chironomus 57.1% 

Trichoptera Philopotamidae Hidrobiosella 28.5% 

Annelida Oligochaeta 
Tubificida Tubificidae 

Tubifex 28.5% 
Limnodrilus 71.4% 

Lumbriculida Lumbriculidae Lumbriculus 14,2% 
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Frekuensi kehadiran dari tujuh stasiun penelitian yang sangat tinggi dan sering 

muncul dengan frekuensi kehadiran 100% adalah Elimia. Elimia merupakan 

kelompok makrozoobentos dari kelas Gastropoda. Frekuensi kehadiran yang sangat 

rendah dan tidak sering muncul dari tujuh stasiun dengan frekuensi kehadiran 14,2% 

adalah Lumbriculus makrozobentos dari kelas Oligochaeta. Gambar  makrozoobentos 

ditemukan ditujuh stasiun penelitian tersaji pada lampiran 6.  

4.1.3   Tanda-Tanda Khusus (Morfologi) Makrozoobentos 

A. Genus  Elimia 

Genus ini memiliki panjang tubuh berkisar antara 2-5 cm, tipe cangkang 

memanjang dan berukuran sedang, bagian permukaan cangkang lebih bergelombang 

dengan apeks bagian belakang tumpul dengan celah mulut yang sedang.      

B. Genus  Leptoxis 

Genus ini memiliki panjang tubuh berkisar antara 1-3 cm, tipe cangkang 

memanjang dan membulat.  Cangkang berukuran sedang, pada bagian permukaan 

cangkang terdapat garis hitam yang melingkar  dan apeks bagian belakang tumpul. 

Genus leptoxis memiliki mulut cangakang yang berukuran sedang.    

C. Genus  Stoliczia 

genus ini memiliki karapak bulat yang kurang berkembang dan hampir halus, 

memiliki daerah garis frontal yang luas dan sangat berliku-liku, serta memiliki garis 

obital yang sepit. Pada bagian anterolateral karapak sangat halus dan pada daerah 

branchial sedikit bengkak. Stoliczia memiliki kaki yang bersegmen sempit dengan 
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ujung kaki yang bersegmen ramping. Genus ini memiliki ukuran tubuh berkisar 

antara 1-5 cm. 

D. Genus  Paratya 

Genus ini memiliki ukuran tubuh berkisar antara 2-5 cm, hidup di perairan 

tawar, air permukaan, perairan payau dan air bawah tanah. Genus ini memiliki tubuh 

berwarna putih kekuningan dan terdapat bintik-bintik hitam disekitar tubuh. Paratya 

dapat hidup dan berkembang biak diperairan yangbersih dan belum tercemar. Untuk 

dapat hidup dan tumbuh genus sering makan tumbuhan, hewan detritus, bakteri, dan 

partikel alga yang ada di dalam perairan.   

E. Genus  Heterocleon 

Genus ini merupakan kelompok insecta dari keluarga lalat capung. Memiliki 

panjang tubuh berkisar antara 0,1-1cm. Heterocleon sering disebut lalat capung kecil 

karena ukuran tubuhnya yang jarang melebihi dari 1 cm.     

F. Genus  Chironomus 

Genus ini memiliki panjang tubuh berkisar antara 2-5 cm, tubuhnya lunak 

memanjang dan bagian permukaan tubuh licin.  

G. Genus  Hidrobiosella 

Genus Hidrobiosella memiliki kepala yang berwarna coklat-oranye. 

Tubuhnya bermembran, batas anterior dan posteriornya lebih luas daripada  bagian 

marginnya. Warna tubuh dari genus Hidrobiosella putih kekuningan dan tidak 

memiliki insang perut,  Hawking, dkk (2009).    
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H. Genus  Tubifex 

Genus ini merupakan hewan dari jenis cacing air. Tubifex memiliki bentuk 

tubuh bilateral simetris, memenjang dengan panjang tubuh berkisar antara 1-3 cm 

yang terdiri dari 78-85 segmen/cincin dengan diameter tubuh berkisar antara 1-2 mm. 

pada segmen tubuh terdapat setae yang bersifat hermafrodit. Cacing ini hidup di dasar 

perairan dengan membuat tabung (Edmonson, 1963 dalam Simamora, 2009). 

I . Genus  Limnodrilus 

Genus Limnodrilus  adalah salah satu dari banyak spesies cacing air. Cacing 

ini adalah kerabat dekat dari cacing tanah, tetapi mereka hidup di air bukan dari 

tanah. Limnodrilus dapat ditemukan  di perairan dangkal yang masih segar, termasuk 

danau, kolam, rawa, dan sungai. Limnodrilus memiliki panjang 5 cm dengan lebar 

tubuh sekitar 1 cm. 

J. Genus  Lumbriculus 

Lumbriculus merupakan cacing hitam yang umumnya dibudidayakan untuk 

makanan ikan hias atau ikan akuarium. Genus ini memiliki tubuh yang memanjang, 

lembut dan dinding tubuh yang tipis. Lumbriculus memiliki warna yang beragam 

tergantung dari setiap spesiesnya. Lumbriculus memiliki panjang tubuh berkisar 

antara 5-10 cm.   
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4.2      Pembahasan   

4.2.1  Keanekaragaman Makrozoobentos di Tujuh Stasiun Penelitian 

Makrozoobentos yang diperoleh selama penelitian berjumlah 10 taksa. Hasil 

identifikasi keberadaan makrozoobentos di tujuh stasiun penelitian secara lengkap 

tersaji dalam lampiran 4. Berdasarkan data jumlah makrozoobentos yang diperoleh 

pada tujuh stasiun penelitian, maka didapatkan kepadatan absolut, kepadatan relatif 

dan frekuensi kehadiran seperti yang tertera pada tabel 4.3 berikut ini : 

 Tabel 4.3 Nilai kepadatan absolut (ind./ ), kepadatan relatif (%) dan frekuensi 
kehadiran makrozoobentos (%) pada tiap stasiun 

Ket : 

KA  =  Kepadatan Absolut (ind./ ) 
KR  =  Kepadatan Relatif  (%)                           
FK =  Frekuensi Kehadiran (%)   

No Genus 

Stasiun 

FK 1 2 3 4 5 6 7 

KA 
( ) 

KR 
(%) 

KA 
) 

KR 
(%) 

KA 
) 

KR 
(%) 

KA 
) 

KR 
(%) 

KA 
) 

KR 
(%) 

KA 
) 

KR 
(%) 

KA 
) 

KR 
(%) 

1 Elimia  14 9.7 230 71.4 60 32 496 90.8 22 91.6 104 65 90 36.8 100% 

2 Leptoxis 0 0 0 0 4 2.1 0 0 2 8.3 30 18.7 134 55 57.1% 

3 Stoliczia 0 0 0 0 0 0 2 0.3 0 0 2 1.2 0 0 28.5% 

4 Paratya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 12.5 2 0.8 28.5% 

5 Heterocleon 0 0 0 0 16 8.6 0 0 0 0 2 1.2 4 1.6 42.8% 

6 Chironomus 54 37 26 8.1 98 53 0 0 0 0 0 0 14 5.7 57.1% 

7 Hidrobiosella 0 0 10 3.1 2 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 28.5% 

8 Tubifex  56 39 4 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.5% 

9 Lumbriculus 2 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.2% 

10 Limnodrilus 18 13 52 16.1 6 3.2 48 8.8 0 0 2 1.2 0 0 71.4% 

Jumlah 144 100 322 100 186 100 546 100 24 100 160 100 244 100 

 
∑ (Taksa) 72 161 93 273 12 74 122 
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Dari tabel 4.3 stasiun I memiliki kepadatan absolut dan  kepadatan relatif 

tertinggi sebesar 56  dan 39%  yang terdapat pada genus Tubifex dari kelas 

Oligochaeta sedangkan nilai kepadatan absolut terendah terdapat pada genus 

Lumbriculus, satu kelas dengan Tubifex  yaitu dari kelas Oligochaeta dengan memilki 

nilai kepadatan absolut 2  dan kepadatan relatif  1,3%.  Pada stasiun I terdapat 5 

genus makrozoobentos yang ditemukan, makrozoobentos yang dapat hidup dan 

berkembang biak dengan baik adalah Tubifex hal ini dikarenakan stasiun I memilki 

arus yang sangat lambat sehingga mempengaruhi pola penyebaran dan mineral yang 

ada di dalam air. Menurut Barus (2004) dalam Siregar (2009) arus dapat 

mempengaruhi pola penyebaran organisme air, gas-gas terlarut dan mineral yang 

terdapat didalam air.  

 Stasiun II memiliki kepadatan absolut dan  kepadatan relatif tertinggi sebesar 

230  dan 71,4% yang terdapat pada genus Elimia dari kelas Gastropoda sedangkan 

nilai kepadatan absolut terendah terdapat pada genus Tubifex dari kelas Oligochaeta 

dengan memilki nilai kepadatan absolut 4 dan kepadatan relatif 1,2%. Pada stasiun 

II terdapat 5 genus makrozoobentos yang ditemukan, makrozoobentos yang dapat 

hidup dan berkembang biak dengan baik adalah Elimia hal ini dikarenakan stasiun II 

memiliki substrat berbatu dan berkerikil. Menurut Dillon (2000) dalam Sinaga 

(2009), Elimia biasanya hidup di aliran sungai dan danau di batu dan substrat yang 

keras, tetapi dapat pula ditemukan pada substrat yang halus dan pada vegetasi sebagai 
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perifiton. Hutchinson (1993), menyatakan bahwa Elimia melimpah perairan dengan 

substrat dasar berpasir. 

Stasiun III memiliki kepadatan absolut dan  kepadatan relatif tertinggi sebesar 

98 dan 53% yang terdapat pada genus Chironomous dari kelas Insecta sedangkan 

nilai kepadatan absolut terendah terdapat pada genus Hidrobiosella dari kelas Insecta, 

dengan memilki nilai kepadatan absolut 2 dan kepadatan relatif 1,1%. Pada stasiun 

III terdapat 6 genus makrozoobentos yang ditemukan, makrozoobentos yang dapat 

hidup dan berkembang biak dengan baik adalah Chironomous hal ini dikarenakan 

stasiun III memiliki arus yang sangat cepat sehingga arus air dapat membantu pola 

penyebaran Chironomous di stasiun III. Menurut Barus (2004) dalam Siregar (2009) 

arus dapat mempengaruhi pola penyebaran organisme air, gas-gas terlarut dan 

mineral yang terdapat didalam air.    

Stasiun IV memiliki kepadatan absolut dan  kepadatan relatif tertinggi sebesar 

496  dan 90,8% yang terdapat pada genus Elimia dari kelas Gastropoda sedangkan 

nilai kepadatan absolut terendah terdapat pada genus Stoliczia dari kelas Crustacea 

dengan memilki nilai kepadatan absolut 2  dan kepadatan relatif 0,3%. Pada 

stasiun IV terdapat 3 genus makrozoobentos yang ditemukan, makrozoobentos yang 

dapat hidup dan berkembang biak dengan baik adalah Elimia. Hal ini dikarenakan 

stasiun IV memiliki substrat berbatu dan berkerikil. Menurut Dillon (2000) dalam 

Sinaga (2009), Elimia biasanya hidup di aliran sungai dan danau di batu dan substrat 

yang keras, tetapi dapat pula ditemukan pada substrat yang halus dan pada vegetasi 
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sebagai perifiton. Hutchinson (1993), menyatakan bahwa Elimia melimpah perairan 

dengan substrat dasar berpasir. 

Stasiun V memiliki kepadatan absolut dan  kepadatan relatif tertinggi sebesar 

22   dan 91,6%  yang terdapat pada genus Elimia dari kelas Gastropoda sedangkan 

nilai kepadatan absolut terendah terdapat pada genus Leptoxis dari kelas Gastropoda 

dengan memilki nilai kepadatan absolut 2  dan kepadatan relatif 8,3%. Pada stasiun 

V terdapat 2 genus makrozoobentos yang ditemukan, makrozoobentos yang dapat 

hidup dan berkembang biak dengan baik adalah Elimia. hal ini dikarenakan stasiun V 

memiliki substrat berbatu dan berkerikil. Menurut Dillon (2000) dalam Sinaga 

(2009), Elimia biasanya hidup di aliran sungai dan danau di batu dan substrat yang 

keras, tetapi dapat pula ditemukan pada substrat yang halus dan pada vegetasi sebagai 

perifiton. Hutchinson (1993), menyatakan bahwa Elimia melimpah perairan dengan 

substrat dasar berpasir.  

Stasiun VI memiliki kepadatan absolut dan  kepadatan relatif tertinggi sebesar 

104  dan 65%.  yang terdapat pada genus Elimia dari kelas Gastropoda sedangkan 

nilai kepadatan absolut dan kepadatan relatif  terendah terdapat pada genus Stoliczia, 

Heterocleon, dan Limnodrilus dari kelas insecta dan Oligochaeta dengan masing-

masing jenis memilki nilai kepadatan absolut 2  dan kepadatan relatif 1,2%. Pada 

stasiun VI terdapat 6 genus makrozoobentos yang ditemukan, makrozoobentos yang 

dapat hidup dan berkembang biak dengan baik adalah Elimia. hal ini dikarenakan 

stasiun VI memiliki substrat berbatu, berkrikil dan berpasir. Menurut Dillon (2000) 
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dalam Sinaga (2009), Elimia biasanya hidup di aliran sungai dan danau di batu dan 

substrat yang keras. Hutchinson (1993), menyatakan bahwa Elimia melimpah 

perairan dengan substrat dasar berpasir. 

 Stasiun VII memiliki kepadatan absolut dan kepadatan relatif tertinggi 

sebesar 134  dan 55%.  yang terdapat pada genus Leptoxis dari kelas Gastropoda 

sedangkan nilai kepadatan absolut dan kepadatan relatif terendah terdapat pada genus 

Paratya dari kelas Crustacea dengan memilki nilai kepadatan absolut 2  dan 

kepadatan relatif 0,8%. Pada stasiun VII terdapat 5 genus makrozoobentos yang 

ditemukan, makrozoobentos yang dapat hidup dan berkembang biak dengan baik 

adalah Leptoxis. hal ini dikarenakan stasiun VII memiliki dasar substrat berpasir dan 

berkrikil sehingga sangat mendukung bagi kehidupan dari genus Leptoxis. Menurut  

(Odum, 1993) 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.  

Frekuensi kehadiran dari tiap-tiap stasiun yang sangat tinggi dan sering 

muncul di tiap-tiap stasiun dengan frekuensi kehadiran 100% adalah Elimia 

sedangkan frekuensi kehadiran yang sangat rendah dan tidak sering muncul di tiap-

tiap stasiun dengan frekuensi kehadiran 14,2% adalah Lumbriculus.. Elimia 

merupakan kelompok makrozoobentos dari kelas Gastropoda. Lumbriculus 

merupakan hewan jenis cacing yang merupakan kelompok makrozoobentos dari kelas 

Oligochaeta. Hal ini disebabkan karenanya adanya perbedaan arus sungai di tujuh 
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stasiun penelitian, arus dapat mempengaruhi pola penyebaran dan mineral yang ada 

di dalam air.  Menurut Barus (2004) dalam Siregar (2009) arus dapat mempengaruhi 

pola penyebaran organisme air, gas-gas terlarut dan mineral yang terdapat didalam 

air.     

4.2.2 Tingkat Keanekaragaman (H’) Makrozoobentos pada Masing-masing 

Stasiun Penelitian   

Berdasarkan analisis data, didapatkan nilai keanekaragaman (H‟) 

makrozoobentos yang didapatkan pada ketujuh stasiun penelitian berkisar antara 

0,28−1,29. Indeks keanekaragaman (H‟) tertinggi terdapat pada stasiun I (sumber 

mata air Kuluhan) yakni sebesar 1,29 dan dapat di kategorikan “rendah”. Rendahnya 

indeks keanekaragaman disebabkan karena aktivitas masyarakat di sekitar sumber 

mata air sangat jarang dan letaknya yang banyak ditumbuhi pohon-pohon besar 

sehingga cahaya sangat minim untuk mencapai sumber.  Brower et al (1990) dalam 

Simamora (2009) menyatakan bahwa suatu komunitas dikatakan mempunyai 

keanekaragaman spesies yang tinggi apabila terdapat banyak spesies dengan jumlah 

individu masing-masing spesies relatif merata. Dengan kata lain bahwa apabila suatu 

komunitas hanya terdiri dari sedikit spesies dengan jumlah individu yang tidak 

merata, maka komunitas tersebut mempunyai keanekaragaman yang rendah. indeks 

kenekaragaman jenis makrozoobentos tertera pada gambar 4.2 berikut ini :  
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Gambar 4.2. Indeks keanekaragaman makrozoobentos pada semua stasiun penelitian 
di Tiga Lokasi Aliran Sungai Sumber Kuluhan Jabung 

 

Indeks keanekaragaman Shannon-Weaner (H‟) yang terendah didapat pada 

stasiun V (daerah pemukiman penduduk 2) yakni sebesar 0,28 dan dapat di 

kategorikan “sangat rendah”. Sangat rendahnya indeks keanekaragaman ini 

disebabkan adanya penyebaran jumlah dari beberapa individu pada tiap spesies yang 

tidak merata. Odum (1993), menyatakan kenekaragaman jenis dipengaruhi oleh 

pembagian atau penyebaran individu dalam tiap jenisnya, karena suatu komunitas 

walaupun banyak jenisnya tetapi bila penyebaran individunya tidak merata maka 

keanekaragaman jenis dinilai rendah. Indeks kenakaragaman Shannon-Weaner (H‟) 

adalah suatu indeks keanekaragaman biota pada suatu daerah, bila nilainya semakin 

tinggi maka semakin tinggi tingkat keanekaragaman dan begitu juga sebaliknya. 

Keanekargaman makrozoobentos pada setiap stasiun sangat dipengaruhi oleh faktor 
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yang ada pada tiap-tiap stasiun tersebut. Dari gambar grafik indeks keanekaragaman 

yang didapatkan, indeks keanekaragaman tertinggi terdapat pada stasiun I yang 

merupakan sumber mata air yakni sebesar 1,29, sedangkan  indeks keanekaragaman 

yang terendah terdapat pada stasiun V yang merupakan daerah pemukiman penduduk 

2 yakni sebesar 0,28. Rendahnya keanekaragaman spesies yang terdapat di stasiun V, 

disebabkan karena seringnya terjadi kekeringan yang dapat mempengaruhi pola 

penyebaran dan keanekaragaman makrozoobentos di daerah tersebut. Menurut (Lee, 

Wang, dan Kuo, 1978 dalam Soegianto, 1989) indeks keanekaragaman spesies 

digunakan untuk mengetahui tingkat pencemaran sebagai berikut :         

H‟< 1,0         : Tercemar Berat 
H‟= 1,0 – 1,6 : Tercemar Sedang 
H‟= 1,6 – 2,0 : Tercemar Ringan 
H‟ > 2,0        : Tidak Tercemar 

Berdasarkan pengelompokkan tersebut, maka berdasarkan data yang diperoleh 

stasiun I (sumber mata air Kuluhan) tergolong kedalam kelompok perairan yang 

„tercemar sedang‟ karena memiliki indeks keanekaragaman yakni 1,29, stasiun II 

(pemandian umum didekat sumber) tegolong kedalam kelompok perairan yang 

„tercemar sedang‟ karena memiliki indeks keanekaragaman yakni 1,13, stasiun III (di 

luar pemandian umum dekat sumber) tergolong kedalam kelompok perairan yang 

„tercemar sedang‟ karena memiliki  indeks keanekaragaman yakni 1,16, stasiun IV 

dan V (daerah pemukiman penduduk 1 dan 2) tergolong kedalam kelompok perairan 

yang „tercemar berat‟ karena memiliki indeks keanekaragaman yakni 0,32dan 0,28, 

stasiun VI (di daerah persawahan 1) tergolong kedalam kelompok perairan yang 
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„tercemar berat‟ karena memiliki indeks keanekaragaman yakni 0,90, stasiun VII (di 

daerah persawahan 2) tergolong kedalam kelompok perairan yang tercemar berat 

karena memiliki indeks keanekaragaman yakni 0,96. 

4.2.3  Kesamaan Komunitas Makrozoobentos Di Tujuh Stasiun Penelitian 

Pada tabel 4.4 berikut ini akan menjelaskan mengenai indeks Kesamaan 

komunitas makrozoobentos ditujuh stasiun penelitian. Batas dari indeks kesamaan 

dan ketidaksamaan yaitu kotak hitam.  

Tabel 4.4 Indeks kesamaan komunitas makrozoobentos ditujuh stasiun penelitian 

 
I II III IV V VI VII 

I 
 

80% 60% 50% 28,5% 36,4% 40% 

II 
  

54,5% 50% 28,5% 36,4% 40% 

III 
   

44% 50% 50% 54,5% 

IV 
    

40% 66,6% 25% 

V 
     

50% 57% 

VI 
      

72,7% 

VII 
       

 

Nilai yang berada di atas kotak hitam menunjukkan indeks kesamaan, pada 

tabel 4.4 dapat diketahui indeks kesamaan komunitas tertinggi yaitu terletak antara 

stasiun I dengan stasiun II dengan nilai 80%. Untuk indeks kesamaan komunitas 

terendah yaitu terletak antara stasiun IV dengan VII dengan nilai 25%. 

 

 
     

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Komposisi dan Keanekaragaman Makrozoobentos di Tiga Lokasi Aliran Sungai ... Firstyananda, Prima



46 

 

Dari data indeks kesamaan komunitas makrozoobentos pada tabel 4.4 dapat 

dibuat diagram cluster atau pengkelasan kelompok dari tujuh stasiun penelitian yang 

termuat pada gambar 4.3 berikut ini:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Diagram cluster kesamaan makrozoobentos ditujuh stasiun 

penelitian 
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Dari hasil penghitungan dapat diketahui nilai kesamaan jenis makrozoobentos 

tertinggi  terdapat pada stasiun I dan stasiun II. Pada tingkat kesamaan 76,4 % 

terdapat dua kelompok besar yaitu pada stasiun I : stasiun II dengan tingkat kesamaan 

80 % dan stasiun VI : stasiun VII dengan tingkat kesamaan 72,7 %. Nilai kesamaan 

komunitas terendah terdapat pada stasiun V yaitu 42,3%. Hal ini dikarenakan pada 

stasiun V memiliki tipe substrat 94,70% berkrikil. Tipe substrat dapat mempengaruhi 

tingkat kesamaman dan kemelimpahan makrozoobentos yang ada pada tiap-tiap 

stasiun penelitian. Kehadiran spesies dalam suatu komunitas makrozoobentos 

didukung oleh kandungan organik yang tinggi, akan tetapi belum tentu menjamin 

kelimpahan makrozoobentos tersebut, karena tipe substrat ikut menentukan ( Santos 

dan Umaly, 1989 dalam Izmiarti, 2004).   

Berdasarkan diagram di atas dapat dikatakan bahwa tingkat kesamaan  

komunitas makrozoobentos ditujuh stasiun penelitian adalah rendah.    

4.2.4  Komposisi dan Indeks Dominansi Makrozoobentos Pada Tiap Stasiun 

Penelitian 

Faktor utama yang berpengaruh terhadap distribusi makrozoobentos di sungai 

dalah sifat dasar sungai. Berdasarkan sifat substratnya, dasar sungai dibedakan 

menjadi dua yaitu (1) substrat eroding yang berupa batuan, batu kecil-kecil atau 

kerikil dan (2) substrat depositing yang berupa lumpur atau endapan lumpur. Daerah 

hulu sungai merupakan daerah perairan dengan substrat berbatu dengan arus yang 

relatif deras sehingga sifat dasarnya di kategorikan eroding ( Hynes, 1974 dalam 

Setiarini, 2000). Dengan kondisi demikian terdapat bermacam jenis serangga, udang, 
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lintah, cacing, tungau dan mollusca yang mempunyai cara hidup berbeda–beda 

namun mempunyai kemampuan yang sama dalam menghadapi arus (Hynes, 1974 

dalam Setiarini, 2000). Kemampuan suatu hewan dalam menahan arus merupakan 

bentuk adaptasi suatu hewan tersebut terhadap kondisi lingkunganya. 

Dalam penelitian kenekaragaman dan komposisi makrozoobentos yang 

berhasil di koleksi selama penelitian berjumlah 10 genus dari 7 stasiun penelitian. 

Pada stasiun I yang berhasil dikoleksi berjumlah 5 genus  diantaranya yaitu Elimia 

(7), Chironomus (27), Tubifex (28), Lumbriculus (1) dan Limnodrilus (9). Genus yang 

mendominasi adalah Tubifex dengan indeks dominansi yakni 38,8%.  Pada stasiun I 

Tubifex dapat hidup dan bekembang biak dengan baik  karena tingginya bahan 

organik substrat di perairan ini sangat mendukung bagi kehidupan Tubifex. Pada 

stasiun II yang berhasil dikoleksi berjumlah 5 genus diantaranya yaitu Elimia (115), 

Chironomus (13), Hidrobiosella (5), Tubifex (2), dan Limnodrilus (26). Genus yang 

mendominasi pada stasiun II yaitu Elimia dengan indeks dominansi sebesar 71,4%. 

Pada stasiun III yang berhasil dikoleksi berjumlah 6 genus diantaranya yaitu Elimia 

(30), leptoxis (2), Heterocleon (8), Chironomus (49), Hidrobiosella (1), dan 

Limnodrilus (3). Genus yang mendominasi pada stasiun III yaitu Chironomus dengan 

indeks dominansi sebesar 52,6%. Pada stasiun IV yang berhasil dikoleksi berjumlah 3 

genus diantaranya yaitu Elimia (248), Stoliczia (1) dan Limnodrilus (24). Genus yang 

mendominasi pada stasiun IV yaitu Elimia dengan indeks dominansi sebesar 90,8%. 

Pada stasiun V yang berhasil dikoleksi berjumlah 2 genus diantaranya yaitu Elimia 

(11), Leptoxis (1). Genus yang mendominasi pada stasiun V yaitu Elimia dengan 
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indeks dominansi sebesar 91,6%.  Pada stasiun VI yang berhasil dikoleksi berjumlah 

6 genus diantaranya yaitu Elimia (52), leptoxis (15), Heterocleon (1), Stoliczia (1), 

Paratya (4), dan Limnodrilus (1). Genus yang mendominasi pada stasiun VI yaitu 

Elimia dengan indeks dominansi sebesar 70,2%. Pada stasiun VII yang berhasil 

dikoleksi berjumlah 5 genus diantaranya yaitu Elimia (45), leptoxis (67), Heterocleon 

(2), Chironomus (7) dan Paratya (1). Genus yang mendominasi pada stasiun VII 

yaitu leptoxis dengan indeks dominansi sebesar 54,9%.  Tabel komposisi dan indeks 

dominansi dapat dilihat di lampiran 5. Gambar 4.4 merupakan hewan yang 

mendominasi dari tiap-tiap stasiun : 

   

 
 

 

 

Elimia Chironomus leptoxis Tubifex 

 
Gambar 4.4 Makrozoobentos yang mendominasi di tiap-tiap stasiun penelitian 
  

 

4.3    Komposisi Substrat Ditujuh Stasiun Penelitian 

Hasil pengukuran tekstur substrat yang di peroleh dari tujuh stasiun penelitian 

yaitu berupa krikil, granul (butiran-butiran), pasir dan lumpur. Pada umumnya lokasi 

penelitian memiliki kandungan substrat krikil dan pasir, tetapi lebih dari 50% 
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diseluruh stasiun penelitian mengandung krikil. Karena kondisi letaknya tepat 

dilereng pegunungan lawu maka aliran sungai dari sumber Kuluhan, Magetan banyak 

didominasi substrat berupa batu krikil. Gambar 4.5 merupakan grafik hasil dari 

pengukuran komposisi substrat yang dilakukan di tujuh stasiun yang berbeda :   

 

 

Gambar 4.5  Grafik hasil dari pengukuran komposisi substrat yang dilakukan di 
tujuh stasiun penelitian 

 

Berdasarkan gambar 4.5, komposisi substrat yang ada pada tiap-tiap stasiun 

penelitian sangat berbeda. Pada stasiun I memiliki kandungan substrat diantaranya 

yaitu krikil (88,10%), granul (8,10%), pasir (0.80%), dan lumpur (0,70%). Substrat 

yang mendominasi pada stasiun I adalah krikil dan hewan yang mendominasi pada 

stasiun I adalah Tubifex. Pada stasiun II memiliki kandungan substrat diantaranya 

yaitu krikil (56,70%), granul (10,70%), pasir (14.30%), dan lumpur (19.20%). 
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Substrat yang mendominasi pada stasiun II adalah krikil dan hewan yang 

mendominasi pada stasiun II adalah Elimia. Pada stasiun III memiliki kandungan 

substrat diantaranya yaitu krikil (75,10%), granul (9,10%), pasir (7,30%), dan lumpur 

(3%). Substrat yang mendominasi pada stasiun III adalah krikil dan hewan yang 

mendominasi pada stasiun III adalah Chironomus. Pada stasiun IV memiliki 

kandungan substrat diantaranya yaitu krikil (70,60%), granul (10,00%), pasir (8%), 

dan lumpur (3,10%). Substrat yang mendominasi pada stasiun IV adalah krikil dan 

hewan yang mendominasi pada stasiun IV adalah Elimia. Pada stasiun V memiliki 

kandungan substrat diantaranya yaitu krikil (94,70%), granul (5,20%), pasir (3.40%), 

dan lumpur (3,40%). Substrat yang mendominasi pada stasiun V adalah krikil dan 

hewan yang mendominasi pada stasiun V adalah Elimia. Pada stasiun VI memiliki 

kandungan substrat diantaranya yaitu krikil (54,20%), granul (21,90%), pasir 

(19,10%), dan lumpur (9,60%). Substrat yang mendominasi pada stasiun VI adalah 

krikil dan hewan yang mendominasi pada stasiun VI adalah Elimia. Pada stasiun VII 

memiliki kandungan substrat diantaranya yaitu krikil (52,80%), granul (13,30%), 

pasir (19,10%), dan lumpur (13,30%). Substrat yang mendominasi pada stasiun VII 

adalah krikil dan hewan yang mendominasi pada stasiun VII adalah leptoxis.  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Komposisi dan Keanekaragaman Makrozoobentos di Tiga Lokasi Aliran Sungai ... Firstyananda, Prima


	1. COVER
	2. LEMBAR PERNYATAAN
	3. LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI
	4. PEDOMAN PENGGUNAAN SKRIPSI
	5. KATA PENGANTAR
	6. UCAPAN TERIMA KASIH
	7. ABSTRAK
	8. ABSTRACT
	9. DAFTAR ISI
	10. DAFTAR TABEL
	11. DAFTAR GAMBAR
	12. DAFTAR LAMPIRAN
	13. BAB I: PENDAHULUAN 
	14. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 
	15. BAB III: METODE PENELITIAN 
	16. BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 
	17. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 
	18. DAFTAR PUSTAKA
	19. Lampiran



