
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Air merupakan komponen lingkungan yang penting bagi kehidupan. 

Namun demikian, air akan berdampak negatif apabila tidak tersedia dalam kondisi 

yang benar, baik kualitas maupun kuantitasnya. Air dipergunakan oleh manusia 

untuk keperluan hidup sehari-hari, untuk keperluan industri, untuk kebersihan 

sanitasi kota, maupun untuk keperluan pertanian dan lain sebagainya (Warlina, 

2004).  

Semakin tinggi taraf kehidupan, maka semakin meningkat pula kebutuhan 

manusia akan air bersih. Data di lingkungan kesehatan dunia (WHO) 

menunjukkan bahwa kebutuhan air di negara-negara maju sangat tinggi bila 

dibandingkan dengan kebutuhan air di negara berkembang atau miskin. 

(Suriawiria, 2008). 

Penurunan kualitas air sungai tidak hanya terjadi di daerah hilir, tetapi juga 

di daerah hulu. Alih guna lahan hutan menjadi lahan pertanian dan pemukiman 

merupakan faktor utama penyebab terjadinya penurunan kualitas air sungai di 

daerah hulu melalui sedimentasi, dan limbah pertanian (penumpukan hara, 

pencemaran bahan-bahan kimia pestisida dan gulma air). Penurunan kualitas air 

sungai berpengaruh terhadap kesehatan manusia dan keberadaan makhluk hidup 

yang ada di perairan tersebut. Penumpukan unsur hara akibat limbah pupuk dari 

pertanian di perairan memicu pertumbuhan alga dan jenis tumbuhan air lainnya 
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secara tak terkendali, sehingga menyebabkan matinya beberapa jenis makhluk 

hidup air yang merupakan sumber makanan bagi ikan. Akumulasi racun yang 

berasal dari pestisida, tidak hanya mengakibatkan kematian hewan air, tetapi juga 

membahayakan kehidupan manusia karena dapat menimbulkan berbagai jenis 

penyakit. Sementara itu, sedimentasi yang terjadi pada sungai mengakibatkan 

pendangkalan sehingga memicu terjadinya banjir (Rahayu dkk., 2009). Dengan 

adanya penurunan kualitas air di daerah hulu, maka secara tidak langsung akan 

menyebabkan turunnya kualitas air di daerah hilir.  

Kabupaten Magetan merupakan salah satu kabupaten yang memiliki 

banyak sumber mata air. Dari yang diketahui sebanyak 148 sumber mata air, 

sebagian besar berada di lereng Gunung Lawu yaitu 57 buah di Kecamatan 

Plaosan dan 32 buah di Kecamatan Panekan (Anonimus, 2011).  Salah satu desa 

yang memiliki mata air  adalah Desa Jabung di Kecamatan Panekan. Desa Jabung 

memiliki empat mata air, diantaranya adalah mata air Kuluhan dan mata air 

Jabung. Menurut kepala desa setempat, mata air ini mengalir terus sepanjang 

tahun dan belum pernah kering.  

Kedua mata air tersebut memiliki peran yang sangat penting bagi Desa 

Jabung. Hal ini disebabkan karena warga Desa Jabung menggunakan mata air 

untuk keperluan rumah tangga. Sedangkan alirannya (hulu sungai) dimanfaatkan 

untuk irigasi di areal pertanian.   

Tingginya aktivitas di sekitar hulu sungai menyebabkan adanya limbah 

dari aktivitas yang dapat mencemari. Bahan pencemar yang berasal baik dari 

aktifitas pertanian, domestik, industri dan sebagainya yang terbawa bersama aliran 
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permukaan (run off), langsung ataupun tidak langsung akan menyebabkan 

terjadinya gangguan dan perubahan kualitas fisik, kimia dan biologi pada perairan 

tersebut yang pada akhirnya menimbulkan pencemaran (Suwondo dan Alpusari, 

2004). Selanjutnya, menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009 pencemaran 

adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau 

komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga 

melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. 

Pemantauan kualitas perairan umumnya dilakukan dengan menggunakan 

parameter fisik atau kimia, tetapi akhir-akhir ini pemantauan dengan biota lebih 

diperhatikan. Hal ini disebabkan karena biota bersentuhan langsung dengan 

perairan dalam kurun waktu yang lama, sedang sifat-sifat fisik dan kimia 

cenderung menginformasikan keadaan perairan pada waktu pengukuran saja. 

(Astirin dan Setyawan, 2000).  

Plankton merupakan salah satu biota yang dapat memberikan informasi 

mengenai tingkat pencemaran suatu perairan. Adanya limbah di perairan dapat 

mengakibatkan perubahan struktur dan fungsi komunitas plankton akibat 

terjadinya toleransi dan kompetensi. Plankton memegang peran penting dalam 

mempengaruhi produktifitas primer perairan sungai. Rosenberg dalam Suwondo 

dan Alpusari, (2004) menyebutkan bahwa beberapa organisme plankton bersifat 

toleran dan mempunyai respon yang berbeda terhadap perubahan kualitas 

perairan. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan 

indeks saprobik, dimana indeks ini digunakan untuk mengetahui tingkat 

ketergantungan atau hubungan suatu organisme dengan senyawa yang menjadi 
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sumber nutrisinya. Sehingga dapat diketahui hubungan kelimpahan plankton 

dengan tingkat pencemaran suatu perairan (Dahuri, 1995 dalam Suwondo dan 

Alpusari, 2004). 

Mengingat adanya aktivitas manusia (utamanya pertanian) di daerah hulu 

sungai Desa Jabung yang dapat menyebabkan turunnya kualitas perairan sungai 

akibat adanya limbah pertanian, maka perlu dipantau dampak pertanian terhadap 

kualitas perairan tersebut. Penelitian ini dirancang untuk melakukan pendugaan 

dampak pertanian terhadap kualitas perairan mata air Kuluhan dan Jabung beserta 

sungai alirannya  berdasarkan pendekatan biologi dengan mengetahui komposisi 

dan kelimpahan plankton sebagai organisme perairan tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diajukan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah dampak pertanian terhadap keanekaragaman plankton di 

sungai Desa Jabung? 

2. Bagaimanakah kualitas mata air Kuluhan dan Jabung beserta sungai 

alirannya berdasarkan sistem saprobic quotient? 

 

1.3 Asumsi Penelitian 

Penelitian ini didasarkan pada asumsi sebagai berikut: 

1. Limbah pertanian dapat menyebabkan pencemaran perairan. 
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2. Keanekaragaman plankton dapat dipengaruhi oleh kondisi perairan tempat 

hidupnya.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui dampak pertanian terhadap keanekaragaman plankton di 

sungai desa Jabung  berdasarkan indeks keanekaragaman              

Shannon-Wiener. 

2. Mengetahui kualitas mata air Kuluhan dan Jabung beserta sungai alirannya 

berdasarkan sistem saprobic quotient. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang dampak 

limbah atau aktivitas pertanian terhadap keanekaragaman plankton serta kualitas 

mata air Kuluhan dan Jabung beserta sungai alirannya di desa Jabung berdasarkan 

sistem saprobic quotient sebagai bahan informasi yang berguna bagi warga desa 

Jabung khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya. 
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