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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Permasalahan 

Kerang air tawar merupakan salah satu kelompok organisme yang termasuk 

dalam kelas Bivalvia atau hewan yang memiliki dua cangkang, hidup di dasar 

perairan, dan sangat peka terhadap perubahan lingkungan. Organisme ini memiliki 

arti penting dalam keseimbangan ekosistem di lingkungannya, yaitu sebagai 

konsumen yang mengkonsumsi organisme-organisme berukuran lebih kecil dan 

komponen tersuspensi dalam air (filter feeder) dan juga sebagai bioindikator 

(Grabarkiewicz dan Davis, 2008). Kerang air tawar juga memiliki nilai komoditas 

ekonomi yang tinggi karena hewan ini baik daging maupun cangkangnya sering 

dimanfaatkan oleh masyarakat, dagingnya dimanfaatkan sebagai bahan makanan, 

sedangkan sisa cangkangnya digunakan sebagai salah satu materi hiasan atau cindera 

mata. 

Keberadaan kerang air tawar banyak ditemukan hampir di seluruh sistem 

perairan air tawar dunia, baik di sungai, danau, maupun kolam. Di Amerika Serikat 

yang mempunyai iklim temperata, keanekaragaman spesies kerang air tawar yang 

terdata sebanyak 780 spesies (Grabarkiewicz dan Davis, 2008) dan 58 spesies kerang 

di Carolina Utara (Bogan et al., 2008).  

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Keanekaragaman dan Pola Distribusi Longitudinal 
Spesies Kerang Air Tawar Corbiculidae di Sungai Brantas Periode Januari– 
Februari 2012

Ichsan Wardani



2 
 

Kerang air tawar di Indonesia dapat dijumpai mulai dari Sumatra, Jawa, Bali, 

Lombok, Sumbawa, hingga Sulawesi. Kerang air tawar di Pulau Jawa telah diteliti 

dan terdata sebanyak tiga famili dengan jumlah spesies sebanyak 16 spesies (Jutting, 

1953).  

Keberadaan kerang air tawar saat ini mengalami penurunan. Master et al. 

(2000) dalam Grabarkiewicz dan Davis (2008) mengatakan bahwa saat ini 37 spesies 

kerang air tawar diduga mengalami kepunahan. Hal tersebut dijelaskan Strayer et al. 

(2004) dalam Grabarkiewicz dan Davis (2008) bahwa penurunan tajam jumlah 

spesies kerang air tawar disebabkan oleh kerusakan habitat, penurunan kualitas air, 

introduksi spesies eksotis, dan perubahan hidrologi. 

Salah satu anggota kerang air tawar adalah famili Corbiculidae. Penelitian 

yang secara khusus mengungkap tentang kerang air tawar Corbiculidae di Indonesia 

(khususnya Pulau Jawa) masih sangat sedikit. Menurut Jutting (1953) terdapat tiga 

genera anggota kerang air tawar Corbiculidae di Pulau Jawa, yaitu Polymesoda, 

Batissa, dan Corbicula.  

Penelitian yang mengungkap keberadaan kerang air tawar Corbiculidae di 

aliran sungai Brantas beberapa sudah pernah dilakukan. Affandi (1990) dan Hidayati 

(1995) telah mendapati kerang air tawar Corbicula javanica dan Corbicula lacunae 

di sepanjang sungai Kali Surabaya dan kanal Kali Wonokromo yang merupakan 

bagian hilir dari sungai Brantas. Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh Citriana (2002) 

yang juga mengambil sampel di sungai Kali Surabaya dan kanal kali Wonokromo dan 
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hanya mendapatkan satu spesies kerang air tawar Corbiculidae, yaitu Corbicula 

lacunae. Jutting (1953) menyebutkan bahwa di pulau Jawa termasuk di sungai 

Brantas dijumpai tiga spesies kerang air tawar Corbiculidae dari genus Corbicula, 

yaitu C. javanica, C. rivalis, dan C. pulchella. Jutting (1953) tidak menyebutkan 

adanya Corbicula lacunae sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Affandi (1990), 

Hidayati (1995), dan Citriana (2002).  

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian satu tahun untuk mendapatkan 

data terkini mengenai keanekaragaman dan kelimpahan spesies kerang air tawar 

Corbiculidae yang ditemukan di aliran sungai Brantas. Penelitian ini dirancang secara 

periodik pada periode waktu berbeda dengan kondisi lingkungan sungai yang bebeda 

pula. Kondisi lingkungan sungai Brantas berfluktuasi secara periodik antara musim 

kemarau dan musim penghujan, tingginya debit air dan kecepatan arus dapat menjadi 

kendala dalam pengambilan sampel kerang air tawar Corbiculidae dan mempengaruhi 

tingkat akurasi hasil sampling, atau dengan kata lain bahwa akurasi hasil sampling 

kerang air tawar Corbiculidae sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sungai 

pada waktu pengambilan sampel dilakukan. Budiarto (2011) dan Ramadani (2011) 

telah mengawali penelitian ini, yaitu pada bulan April hingga Mei 2011. Budiarto 

(2011) melakukan penelitian mengenai eksplorasi dan visualisasi morfologis kerang 

air tawar famili Corbiculidae, sedangkan Ramadani (2011) tentang keanekaragaman 

dan pola distribusi longitudinal kerang air tawar. Pada penelitian mengenai 

keberadaan kerang air tawar di sungai Brantas yang dilakukan oleh Budhiarto (2011) 
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dan Ramadani (2011) disarankan untuk melakukan pengambilan sampel pada waktu 

yang berbeda, pada kondisi dimana kecepatan arus dan debit perairan perairan tidak 

terlalu besar. Penelitian ini juga merupakan penelitian lanjutan tentang kerang air 

tawar Corbiculidae. Dalam penelitian Budiarto (2011) dan Ramadani (2011) replikasi 

pengambilan sampel hanya sebanyak tiga kali dan pada penelitian ini akan dilakukan 

replikasi pengambilan sampel sebanyak lima kali. Hal ini dilakukan agar mendapat 

hasil yang lebih mewakili dan diharapkan dapat melengkapi data dari penelitian 

terdahulu. Penelitian ini diarahkan untuk mengungkap keanekaragaman dan 

kelimpahan spesies kerang air tawar Corbiculidae yang ditemukan di aliran sungai 

Brantas. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diungkap, dapat dibuat rumusan 

masalah sebagai berikut. 

1. Macam spesies kerang air tawar Corbiculidae apa sajakah yang terdapat di sungai 

Brantas pada periode Januari – Februari 2012? 

2. Berapakah kelimpahan dan dominansi masing–masing spesies kerang air tawar 

Corbiculidae di sungai Brantas pada periode Januari – Februari 2012? 

3. Apa pola distribusi longitudinal masing–masing spesies kerang air tawar 

Corbiculidae di sungai Brantas pada periode Januari – Februari 2012? 
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4. Bagaimana komparasi data tentang macam spesies, kelimpahan dan indeks 

dominansi, serta pola distribusi longitudinal kerang air tawar Corbiculidae di 

sungai Brantas antara periode Januari – Februari  2012 dan periode April – Mei  

2011. 

 

1.3  Asumsi Penelitian 

Kondisi lingkungan sungai (debit air, kedalaman, dan kecepatan arus) 

sungai Brantas pada waktu dilakukan pengambilan sampel dan replikasi 

pengambilan sampel sangat mempengaruhi akurasi hasil sampling kerang air 

tawar Corbiculidae. 

 

1.4      Hipotesis Penelitian 

Pengambilan sampel kerang air tawar Cobiculidae di sungai Brantas yang 

dilakukan pada periode waktu dan dengan jumlah replikasi pengambilan sampel 

yang berbeda akan memperoleh hasil yang berbeda mengenai macam spesies, 

kelimpahan dan dominansi, serta pola distribusi longitudinal spesies. 

 

1.5  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. macam spesies kerang air tawar Corbiculidae di sungai Brantas pada peiode 

Januari–Februari 2012, 
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2. kelimpahan dan dominansi masing–masing spesies kerang air tawar 

Corbiculidae di sungai Brantas pada periode Januari – Februari 2012,  

3. pola distribusi longitudinal masing–masing spesies kerang air tawar 

Corbiculidae di sungai Brantas pada periode Januari – Februari 2012, dan 

4. komparasi data tentang macam spesies, kelimpahan dan indeks dominansi, 

serta pola distribusi longitudinal kerang air tawar Corbiculidae di sungai 

Brantas antara periode Januari – Februari 2012 dan periode April – Mei  2011 

 

1.6  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat mendapatkan data terkini tentang kerang air 

tawar Corbiculidae di sungai Brantas, meliputi macam spesies, kelimpahan,  

dominansi, dan pola distribusi longitudinal pada periode Januari – Februari 2012, 

serta mendapat data komparasi tentang topik yang sama dengan penelitian periode 

April – Mei 2011. Data yang didapat dalam peneltian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai data dasar untuk berbagai kepentingan seperti ilmu pengetahuan, pemantauan 

lingkungan, dan upaya konservasi, serta dalam pengambilan kebijakan untuk 

pengambangan kawasan sungai Brantas oleh instansi pengelola sungai Brantas. 
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