
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Tentang Mata Air dan Sungai  

2.1.1 Mata air 

Menurut Direktorat Penyehatan Air Ditjen PPM dan PLP Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia (Anonimus, 1997 dalam Purwitasari 2007) mata 

air adalah air yang berada di dalam tanah untuk memperolehnya dengan cara 

menggali/dibor atau secara alamiah keluar ke permukaan tanah. Selanjutnya, 

menurut Purwitasari (2007) mata air adalah air tanah yang keluar dengan 

sendirinya ke permukaan tanah. Mata air yang berasal dari tanah dalam, hampir 

tidak terpengaruh oleh musim dan kuantitas/ kualitasnya sama dengan keadaan air 

dalam. 

Munculnya mata air disebabkan oleh muka air tanah (akuifer) yang lebih 

tinggi dari permukaan tanah. Mata air dapat bersifat ephemeral (sementara atau 

kadang-kadang) atau perennial (terus menerus) bergantung kepada sumber air  

(hujan atau lelehan salju) yang meresap ke dalam tanah (Anonimus, 2010) 

Berdasarkan keluarnya ke permukaan tanah, mata air dapat dibedakan 

menjadi dua  yaitu (1) mata air rembesan, yaitu air yang keluar dari lereng-lereng 

dan (2) mata air umbul, yaitu air yang keluar dari suatu daratan (Sutrisno dan 

Suciati, 2006) 

Sedangkan dari jenisnya, ada beberapa macam mata air di antaranya 

adalah (1) mata air panas yang biasanya memiliki kadar garam tinggi serta 
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seringkali dijumpai di daerah vulkanis (2) mata air besar dengan tingkat 

kesadahan yang tinggi yang umumnya dijumpai di daerah yang berkapur (3) mata 

air kecil dengan tingkat kesadahan rendah yang keluar dari celah batu dan kerikil 

atau batu kristal (Odum, 1994). 

2.1.2 Sungai   

Menurut Odum (1994), habitat air tawar menempati daerah yang relatif 

lebih kecil pada permukaan bumi dibandingkan habitat air laut. Akan tetapi, bagi 

manusia kepentingannya jauh lebih berarti dibandingkan luas daerahnya. Hal ini 

disebabkan karena: 1) habitat air tawar merupakan sumber air yang paling praktis 

dan murah untuk kepentingan domestik maupun industri; 2) ekosistem air tawar 

menawarkan sistem pembuangan yang memadai dan paling murah. Diantara 

habitat air tawar tersebut adalah mata air, sungai, waduk dan danau. 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991, sungai adalah tempat-

tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai 

muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis 

sempadan. 

 Self purification adalah kemampuan sungai dalam memperbaiki dirinya 

dari unsur pencemar. Menurunnya kandungan pencemar membuktikan bahwa self 

purification sungai memang benar-benar terjadi di sungai. Kemampuan alamiah 

sungai inilah yang membatasi daya tampung sungai terhadap pencemar, di mana 

daya tampung beban pencemaran air menurut Peraturan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 adalah kemampuan air pada suatu 
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sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air 

tersebut menjadi cemar. 

  Self purification dapat terjadi secara biologi yaitu di mana bakteri 

membantu merubah senyawa beracun menjadi senyawa tidak beracun. 

Keberadaan tumbuhan air, perakaran tumbuhan yang berada di sekitar badan air, 

hewan perairan memberi sumbangan dalam memperbaiki kualitas air sungai 

(Wiwoho, 2005). Namun demikian apabila beban masukan bahan-bahan 

pencemar melebihi kemampuan sungai untuk membersihkan diri sendiri (self 

purification), maka timbul permasalahan yang serius yaitu pencemaran perairan, 

sehingga berpengaruh negatif terhadap kehidupan biota perairan (Handayani dkk., 

2001) 

2.2 Tinjauan Umum Plankton 

Plankton adalah organisme yang hidup melayang atau mengambang di 

dalam air. Kemampuan geraknya, kalaupun ada, sangat terbatas hingga organisme 

tersebut selalu terbawa oleh arus (Nontji, 2002). 

 Secara umum, plankton dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok 

besar yaitu fitoplankton (plankton tumbuhan atau plankton nabati) dan 

zooplankton (plankton  hewani).  Fitoplankton dapat ditemukan di seluruh masa 

air mulai dari permukaan perairan sampai kedalaman dengan intensitas cahaya 

yang masih memungkinkan terjadinya fotosintesis. Sedangkan zooplankton dapat 

ditemukan hampir diseluruh wilayah perairan karena zooplankton memilik alat 

gerak. Plankton dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria yaitu ukuran, 

habitat dan daur hidup. 
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2.2.1 Pengelompokan plankton berdasarkan ukuran  

Secara umum,  berdasarkan  ukurannya plankton dikelompokkan  menjadi 

dua macam yaitu plankton non-net dan plankton net. Plankton non-net adalah 

plankton yang diambil menggunakan botol air (nansen atau niskin bottle), 

sedangkan plankton net adalah plankton yang tertangkap oleh jaring. Arinardi 

(1997) dalam Trimaningsih (2005) mengelompokkan plankton berdasarkan 

ukurannya sebagai berikut, plankton non-net dibagi menjadi tiga macam yaitu: 

1. Ultra nano-plankton yaitu plankton yang memiliki ukuran < 2 µm. 

Plankton utama kelompok ini adalah Bakteri.   

2. Nano-plankton yaitu plankton yang memiliki ukuran 2—200 µm. 

Plankton utamanya adalah Fungi, Flagellata, dan Diatom kecil.  

3. Mikroplankton yaitu plankton yang memiliki ukuran 20—200 µm. 

Plankton utama kelompok ini terdiri atas sebagian besar fitoplankton, 

Foraminifera, Ciliata, Rotifera dan nauplius Copepoda. 

Kelompok plankton net dibagi menjadi empat kategori yaitu : 

1. Mesoplankton yaitu plankton yang berukuran 0,2—200 mm. Plankton 

kelompok ini adalah Cladocera, Copepoda dan Larvacea.   

2. Makroplankton yaitu plankton yang berukuran 2—20 mm. Plankton 

utama kelompok ini adalah Pteropoda, Copepoda, Euphausiid dan 

Chaetognatha. 

3. Mikronekton yaitu plankton yang berukuran 20—200 mm. Plankton 

utama kelompok ini adalah Cephalopodha, Eupausiid, Sargestid dan 

Myctophid. 
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4. Megaloplankton yaitu plankton yang berukuran 20 mm. Plankton 

utama kelompok ini adalah Scyphozoa dan Thaliacea. 

2.2.2 Pengelompokan plankton berdasarkan habitat 

 Menurut Nontji (2002) berdasarkan habitatnya, plankton menjadi dua 

kelompok besar yaitu: 

1. Haliplankton (plankton bahari)  

Haliplankton dibagi menjadi tiga macam yaitu: 

a. Plankton oseanik yaitu plankton yang hidupnya di luar paparan 

benua ( lebih dari 100 km dari garis pantai). 

b. Plankton neritik yaitu plankton yang hidupnya di atas paparan 

benua: mulut sungai, perairan pantai dan perairan lepas pantai 

(kurang dari 100 km). 

c. Hypalmyroplankton yang hidupnya di daerah air payau (estuari). 

2. Limnoplankton (plankton air tawar) 

Limnoplankton merupakan semua jenis plankton yang hidupnya di 

perairan bersalinitas rendah (< 5‰). 

2.2.3 Pengelompokkan plankton berdasarkan daur hidup 

Berdasarkan daur hidupnya, Nontji (2002) mengelompokkan plankton 

menjadi dua kelompok besar yaitu holoplankton (plankton tetap) dan 

meroplankton (plankton sementara). 
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1. Holoplankton 

Holoplankton (plankton tetap) adalah organisme yang sepanjang 

hidupnya tetap sebagai plankton. Contoh dari kelompok ini adalah 

Chaetognatha dan Copepoda. 

2. Meroplankton  

Kehidupan plankton pada kelompok ini hanya terjadi pada tahap awal, 

yaitu pada stadia telur dan larva. Sedangkan bila telah dewasa, hidup 

sebagai nekton atau benthos seperti pada berbagai jenis ikan, cumi dan 

kerang-kerangan. 

2.3 Faktor - Faktor Fisika-Kimia Air 

2.3.1 Oksigen terlarut (Dissolved Oxygen)  

Kadar oksigen terlarut (Dissolved Oxygen/DO) adalah jumlah oksigen 

yang terlarut dalam volume air tertentu pada suatu suhu dan tekanan atmosfer 

tertentu. Pada tekanan atmosfer normal (1 atmosfer) dan suhu 20oC, kadar 

maksimum oksigen terlarut  dalam air adalah 9 ppm (mg/L) (Sawyer dan Mc 

Carty, 1978 dalam  Soegianto, 2005). 

Oksigen adalah komponen yang diperlukan oleh setiap makhluk hidup 

untuk menunjang hidupnya. Proses produksi oksigen (oksigenasi) di dalam air 

sungai yang dominan terjadi karena proses fisik dan proses biologi. Proses fisik 

terkait dengan masuknya oksigen ke dalam air karena pengaruh fisik seperti 

kekasaran dasar sungai dan kemiringan sungai yang dapat membentuk riak-riak 

arus. Oksigen yang tejebak dalam riak akan terbawa ke dalam badan air sehingga 

akan meningkatkan kelarutan oksigen dalam air. Pada proses selanjutnya jika 
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oksigen tersebut tidak segera dimanfaatkan oleh proses biologi oksigen tersebut 

akan dikeluarkan melalui proses percikan air ke udara oleh riak arus. Proses 

biologi dalam air dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) bagian yaitu proses 

respirasi dan proses fotosintesis. Proses respirasi adalah proses yang memerlukan 

oksigen dan membuang karbon dioksida. Proses respirasi dilakukan oleh 

tumbuhan/fitoplankton di malam hari atau ikan/satwa air. Proses fotosintesis 

adalah proses pembentukan glukosa yang menggunakan material karbon dioksida 

dan membuang oksigen. Proses fotosintesis pada umumnya dilakukan oleh 

tumbuhan/fitoplankton di siang hari. Fenomena ini akan mempengaruhi kondisi 

oksigen terlarut dalam air (Wiwoho, 2005).  

Rendahnya oksigen terlarut dapat mengindikasikan tingginya kebutuhan 

kebutuhan oksigen di dalam sistem. Beberapa polutan seperti limbah rumah 

tangga atau limbah pertanian dapat menyebabkan penambahan materi organik 

sehingga meningkatkan konsumsi oksigen terlarut oleh mikroba dekomposer 

untuk memecah materi organik tersebut  yang selanjutnya menurunkan kadar 

oksigen terlarut (Anonimus, 2004). 

2.3.2 Derajat keasaman (pH) air  

Air normal yang memenuhi syarat untuk suatu kehidupan mempunyai pH 

sekitar 6 —7,5. Air akan bersifat asam atau basa tergantung besar kecilnya pH. 

Bila pH di bawah pH normal, maka air tersebut bersifat asam, sedangkan air yang 

mempunyai pH di atas pH normal bersifat basa. Air limbah dan bahan buangan 

industri akan mengubah pH air yang akhirnya akan mengganggu kehidupan biota 

akuatik. Sebagian besar biota akuatik sensitif terhadap perubahan pH dan 
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menyukai pH antara 7—8,5. Nilai pH sangat mempengaruhi proses biokimiawi 

perairan, misalnya proses nitrifikasi akan berakhir pada pH yang rendah 

(Wardhana, 1995).  

Pada umumnya, sebagian besar biota aquatik hidup pada kisaran pH       

7—8,5. Pengaruh pH pada komunitas biologi perairan dapat dilihat pada tabel 2.1  

dibawah ini: 

Tabel 2.1 Pengaruh pH terhadap komunitas biologi perairan 

Nilai pH Pengaruh Umum 

6,0 — 6,5 
1. Keanekaragaman plankton dan benthos sedikit menurun 
2. Kelimpahan total, biomassa dan produktivitas tidak 

mengalami perubahan 

5,5 — 6,0 

1. Penurunan nilai keanekaragaman plankton dan bentos 
semakin tampak 

2. Kelimpahan total, biomassa, dan produktivitas masih belum 
mengalami perubahan yang berarti 

3. Algae hijau berfilamen mulai tampak pada zona litoral 

5,0 — 5,5 

1. Penurunan keanekaragaman dan komposisi jenis plankton, 
perifiton dan bentos semakin besar 

2. Terjadi penurunan kelimpahan total dan biomassa 
zooplankton dan bentos 

3. Algae hijau berfilamen semakin banyak 
4. Proses nitrifikasi terhambat 

4,5 — 5,0 

1. Penurunan keanekaragaman dan komposisi jenis plankton, 

perifiton dan bentos semakin besar 

2. Penurunan kelimpahan total, biomassa zooplankton, dan 

bentos 

3. Algae hijau berfilamen semakin banyak 

4. Proses nitrifikasi terhambat 

Sumber : Baker et al., 1990 dalam Warlina 2004. 
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2.3.3 Suhu air 

Kelarutan berbagai jenis gas di dalam air serta semua aktivitas biologis-

fisiologis di dalam ekosistem akuatik sangat dipengaruhi oleh temperatur. 

Menurut hukum Van’t Hoffs, kenaikan temperatur 10oC (hanya pada kisaran 

temperatur yang masih ditolerir) akan meningkatkan aktivitas fisiologis (misalnya 

respirasi) dari organisme sebesar 2-3 kali lipat (Brehm et al., 1990 dalam Siregar, 

2009). 

Suhu mempengaruhi kandungan oksigen di dalam air, proses fotosintesis 

tumbuhan air, laju metabolisme organisme air dan kepekaan organisme terhadap 

polusi, parasit dan penyakit. Pada kondisi air yang hangat, kapasitas oksigen 

terlarutnya berkurang (Rahayu dkk., 2009). 

Air sungai yang suhunya naik akan mengganggu kehidupan hewan air dan 

organisme air lainnya karena kadar oksigen yang terlarut dalam air akan turun 

bersamaan dengan kenaikan suhu. Padahal setiap kehidupan memerlukan oksigen 

untuk bernafas (Wardhana, 1995). 

2.3.4 Arus air 

Menurut Barus (2004) dalam Siregar (2009), arus mempunyai peranan 

penting pada perairan mengalir (lotik). Hal ini karena arus mempengaruhi 

penyebaran organisme air, gas-gas terlarut dan mineral yang terdapat di dalam air. 

Kecepatan arus air akan semakin lambat bila semakin dekat ke bagian dasar 

sungai. 
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2.3.5 Turbiditas (kekeruhan) 

Kekeruhan adalah jumlah dari butir-butir zat yang tergenang dalam air. 

Kekeruhan merupakan hasil penyebaran sinar dari butir- butir zat yang tergenang. 

Makin tinggi kekuatan dari sinar yang tersebar, makin tinggi kekeruhannya. 

Bahan yang menyebabkan air menjadi keruh termasuk tanah liat, endapan 

(lumpur), zat organik dan bukan organik yang terbagi dalam butir-butir halus, 

campuran warna organik yang bisa dilarutkan, plankton dan jasad renik (mahluk 

hidup yang sangat kecil) (Anonimus, 2007).  

Pengaruh utama dari kekeruhan adalah penurunan penetrasi cahaya secara 

menyolok. Penurunan aktivitas fotosintesis fitoplankton dan alga, akibatnya akan 

menurunkan produktivitas perairan (Koesbiono (1979) dalam  Siregar, 2009). 

 Apabila kondisi air sungai semakin keruh, maka cahaya matahari yang 

masuk permukaan air berkurang dan mengakibatkan menurunnya proses 

fotosintesis oleh tumbuhan air. Dengan demikian suplai oksigen yang diberikan 

oleh tumbuhan dari proses fotosintesis berkurang. Bahan-bahan terlarut dalam air 

juga menyerap panas yang mengakibatkan suhu air meningkat, sehingga jumlah 

oksigen terlarut dalam air berkurang (Rahayu dkk., 2009). 

2.4 Limbah Pertanian 

2.4.1 Pestisida 

 Pestisida adalah bahan-bahan racun yang digunakan untuk membunuh 

jasad hidup yang mengganggu tumbuhan, ternak dan sebagainya yang diusahakan 
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manusia untuk kesejahteraan hidupnya (Afriyanto, 2008). Pestisida dapat merusak 

makhluk hidup yang ada di air yaitu dengan cara apabila petani menggunakan 

pestisida di daerah persawahan maka titik-titik air yang ada pada pestisida akan 

mengalir ke sungai dan dapat meracuni makhluk hidup yang ada di air. Menurut 

Afriyanto (2008) berdasarkan kandungan kimianya, pestisida digolongkan 

menjadi: 

1. Organofosfat 

Organofosfat berasal dari H3PO4 (asam fosfat). Pestisida golongan 

organofosfat merupakan golongan insektisida yang cukup besar, menggantikan 

kelompok chlorinated hydrocarbon yang mempunyai sifat: 

a. efektif terhadap serangga 

b. tidak menimbulkan kontaminasi terhadap lingkungan untuk jangka 

waktu yang lama 

c. kurang mempunyai efek yang lama terhadap organisme non target 

d. lebih toksik terhadap hewan-hewan bertulang belakang, jika 

dibandingkan dengan organokhlorin 

2. Karbamat 

Insektisida karbamat telah berkembang setelah organofosfat. Insektisida 

ini daya toksisitasnya rendah terhadap mamalia dibandingkan dengan 

organofosfat, tetapi sangat efektif untuk membunuh insekta. 

3. Organokhlorin 
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Organokhlorin terdiri dari beberapa kelompok yang diklasifikasi menurut 

bentuk kimianya. Yang paling populer dan pertama kali disinthesis adalah 

“Dichloro-diphenyltrichloroethan” atau disebut DDT. Organokhlorin memiliki 

sifat kelarutan dalam air yang rendah dan cukup persisten dalam lingkungan 

alamiah. Organoklorin merupakan pencemar utama dalam golongan Persistent 

Organic Pollutant yang sedang dipermasalahkan di dunia akibat sifatnya yang 

toksik kronis, persisten dan bioakumulatif 

4. Piretrin 

Sifat piretrin sebagai insektisida yang nyaris tidak meninggalkan bekas 

(non-residual) bila permukaan yang diolesi terpapar oleh cahaya. Namun, bila 

permukaan di tempat gelap, zat ini akan bertahan maksimal 2 minggu (Zakaria, 

2010). 

2.4.2 Pupuk  

 Pemupukan secara berlebihan dapat menyebabkan eutrofikasi di dalam 

perairan. Di mana eutrofikasi adalah proses meningkatnya aktivitas ekosistem 

perairan yang disebabkan oleh bahan buangan organik yang ditampung sehingga 

mengakibatkan menurunnya kualitas perairan (Ryadi, 1981 dalam       

Hidayatullah, 2008). 

 

2.5 Saprobic Quotient 

 Kelangsungan hidup organisme dalam suatu ekosistem sangat dipengaruhi 

oleh berbagai faktor lingkungan. Tiap organisme mempunyai kisaran toleransi 

tertentu terhadap perubahan yang terjadi dalam faktor-faktor lingkungan tersebut. 
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Oleh karena itu, kualitas suatu perairan dapat diduga dengan cara mengamati 

jenis-jenis organisme yang hidup di dalamnya yang disebut sebagai bioindikator 

(Barus, 2002 dalam Hidayatullah 2008). 

 Tahun 1962 Liebmann berhasil menyusun daftar klasifikasi organisme 

yang didasarkan pada tingkat pencemaran tempat organisme tersebut hidup 

(Soegianto, 2004). Klasifikasi organisme Liebmann tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Kelompok organisme oligosaprobic. Umumnya mendiami perairan yang 

tidak tercemar. 

2. Kelompok organisme β-mesosaprobic. Umumnya mendiami peraran yang 

tercemar sedang. 

3. Kelompok organisme α-mesosaprobic. Umumnya mendiami perairan yang 

tercemar berat. 

4. Kelompok organisme polysaprobic, umumnya mendiami perairan yang 

tercemar sangat berat. 

Menurut Soegianto (2004) pada tahun 1976, Dresscher dan Van Der Mark 

memodifikasi rumus Pantle dan Buck sehingga dapat diterapkan di perairan tawar 

maupun payau. Rumus ini dikenal dengan nama saprobic quotient dengan rumus 

sebagai berikut: 

  
         

       
 

Pengelompokkan organisme A, B, C dan D dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut: 
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Tabel 2.2. Kelompok organisme saprobic quotient 

Kode Kelompok organisme Kelompok biota perairan  

A Ciliata Polysaprobic 

B Euglenophyta α mesosaprobic 

C Chlorococcales, Diatomae β mesosaprobic 

D Peridinae, Conjugatae, Chrysophyceae Oligosaprobic 

Sumber : Dresscher dan Mark (1976) dalam Soegianto, 2004 

Nilai saprobic quotient (X), dapat digunakan sebagai kriteria untuk 

menentukan tingkat pencemaran perairan. Nilai tersebut dapat dilihat pada tabel 

2.3 berikut: 

Tabel 2.3. Kriteria tingkat pencemaran perairan menurut saprobic quotient 

Bahan-bahan 
pencemar 

Tingkat 
pencemaran 

Fase saprobic Saprobic 

quotient 

Banyak bahan 
organik 

Sangat berat 
Polysaprobic  (-3) — (-2) 

Poly/α mesosaprobic (-2) — (-1,5) 

Berat  
α meso/polysaprobic (-1,5) — (-1) 

α mesosaprobic (-1) — (-0,5) 

Bahan organic 
dan anorganik 

Sedang 
α/β  mesosaprobic (-0,5) — (0) 

β/α  mesosaprobic (0) — 0,5 

Ringan  
β  mesosaprobic 0,5 — 1 

β  meso/oligosaprobic 1 — 1,5 

Sedikit bahan 
organik dan 
anorganik 

Sangat ringan 
β  meso/oligosaprobic 1,5 — 2 

Oligosaprobic 2 — 3 

Sumber: Dresscher dan Mark (1976) dalam Soegianto, 2004. 
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2.6 Indeks Keanekaragaman 

 Suatu komunitas dikatakan mempunyai keanekaragaman jenis yang tinggi 

jika komunitas tersebut disusun oleh banyak jenis yang mempunyai kelimpahan 

besar dan sama atau hamper sama. Sebaliknya jika suatu komunitas disusun oleh 

hanya beberapa jenis saja yang melimpah, maka keanekaragaman jenisnya rendah. 

Para ahli memanfaatkan informasi keanekaragaman jenis untuk mengetahui 

tingkat pencemaran. Indeks keanekaragaman jenis dapat diketahui dengan 

menggunakan rumus: 

     
  

 
  

  

 
 

Keterangan : 

H’ = Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener 

ni = Jumlah individu jenis ke-1 

N = Jumlah individu total 

  Canter dan Hill (1981) menggunakan indeks keanekaragaman fitoplankton 

dan zooplankton unutuk menentukan tingkat pencemaran (kualitas) perairan. 

Tingkat keanekaragaman dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut: 
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Tabel 2.4. Kriteria tingkat pencemaran perairan menurut indeks keanekaragaman 
spesies  

Tingkat pencemaran 
Indeks keanekaragaman Spesies 

Fitoplankton Zooplankton 

Tidak tercemar > 2,0 > 2,0  

Tercemar ringan 1,6 – 2,0  1,6 – 2,0  

Tercemar sedang 1,0 – 1,6 1,4 – 1,6  

Tercemar berat 0,7 – 1,0 1,0 – 1,4  

Tercemar sangat berat < 0,7 < 1,0 

Sumber : Canter dan Hill (1981) 
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