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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Tentang Sungai 

Sungai dapat terbentuk baik melalui proses vulkanik maupun melalui proses 

glacial. Aliran lahar membentuk celah yang tidak beraturan yang merupakan asal 

terbentuknya dasar sungai. Proses glacial dapat juga menghasilkan celah dan lembah 

yang merupakan asal terbentuknya sungai. Celah-celah ini kemudian menjadi dalam 

dan lebar karena adanya proses erosi (Soegianto, 2010). 

Sumber air yang mengisi sungai dapat berasal dari air tanah yang keluar 

sebagai sumber mata air dan air hujan. Pada saat musim hujan umumnya volume air 

sungai sangat besar, sebaliknya pada musim kemarau volume air sungai sangat kecil 

(Soegianto, 2010). 

Terdapat tiga tipe sungai menurut Reid dan Wood (1976) dalam Soegianto 

(2010), adalah sebagai berikut.  

a. Sungai permanent, merupakan sungai yang mendapatkan air yang 

berasal dari sumber air tanah.  

b. Sungai intermittent, merupakan sungai yang mendapatkan air terutama 

dari surface run off. Karena run off bersifat musiman, maka sungai 

akan berisi air pada musim hujan. 
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c. Sungai interrupted, merupakan sungai yang airnya mengalir di bawah 

permukaan (subsurface). 

 2.2. Tinjauan Sungai Brantas 

Sungai Brantas merupakan sungai terpanjang di Jawa Timur, dengan panjang 

± 320 km dan Daerah Aliran Sungai (DAS) seluas ± 12.000 km
2
. Sungai Brantas 

terletak di bagian Timur Pulau Jawa, Indonesia dengan koordinat antara 11030’–

11255’ BT dan 701’–815’ LS. Sungai ini merupakan sungai terpanjang kedua di 

Jawa setelah sungai Bangawan Solo. Sungai Brantas meliputi sembilan kabupaten, 

yaitu: Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Nganjuk, Jombang, 

Mojokerto, Sidoarjo; dan enam kotamadya yaitu: Malang, Batu, Blitar, Kediri, 

Mojokerto, dan Surabaya (Anonimus, 2008).   

Sumber mata air sungai Brantas berasal dari gunung Anjasmoro dan gunung 

Arjuna. Aliran sungai Brantas melalui dua gunung yang aktif, yaitu gunung Semeru 

(3,676 m) di bagian timur dan gunung Kelud (1,724 m) dekat dengan titik tengah dari 

aliran sungai (Hidayat et al., 2007). 

Populasi penduduk di pinggir aliran sungai Brantas sangat padat, lebih dari 15 

juta orang di tahun 2003 tinggal di daerah tersebut. Penghitungan ini merupakan 43% 

dari keseluruhan populasi penduduk di Jawa Timur. Populasi penduduk ini 

terkonsentrasi di daerah lembah sungai yang rendah. Industri juga terkonsentrasi di 

bagian hulu dan daerah delta sungai Brantas (Hidayat et al., 2007).  
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2.3.  Tinjauan tentang Kerang Air Tawar Corbiculidae 

2.3.1.  Klasifikasi, Morfologi, dan Anatomi 

Menurut Britton dan Fuller (1980), kedudukan taksonomis kerang 

Corbiculidae dalam sistem klasifikasi adalah sebagai berikut. 

 Kingdom  : Animalia  

 Phylum  : Mollusca  

   Class  : Biavalvia/Pelecypoda 

   Subclass : Heterodonta   

  Order  : Veneroida 

  Superfamily : Corbiculacea 

  Family : Corbiculidae 

Kerang air tawar Corbiculidae mempunyai cangkang berbentuk oval 

hingga trigonal dengan panjang cangkang antara 0,5 – 10 cm, pada hinge 

terdapat gigi cardinal dan lateral, ligamen opisthodetic (ligamen berada pada 

posterior hinge) dan parivincular, periostrakum berwarna mencolok, pahatan 

pada cangkang dengan garis konsentris yang sangat halus hingga kasar. Hinge 

dengan tiga gigi kardinal pada tiap katup, dan satu atau dua gigi lateral 

sebelum dan sesudah umbo. Dua otot aduktor dihubungkan oleh garis pallial 

dengan sinus dangkal atau tanpa sinus, ligamen kuat (Britton dan Fuller, 

1980).  
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Kerang air tawar Corbiculidae mempunyai kaki yang kuat. Mantel 

tertutup pada bagian dorsal dan di bagian posterior dimana mantel tersebut 

membentuk dua bukaan siphonal. Sisi dasar dari mantel terbuka (Jutting, 

1953). Pada Gambar 1 dan 2 menunjukkan morfologi dan anatomi kerang air 

tawar. 

  

 

Gambar 1. Morfologi cangkang kerang air tawar: cangkang bagian luar (a); cangkang 

bagian dalam (b) (Leal, tanpa tahun)  

b 

a 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

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

Ichsan Wardani



11 
 

 

Gambar 2. Anatomi tubuh kerang air tawar (Leal, tanpa tahun)  

Keberadaan jenis kerang air tawar Corbiculidae di sungai Brantas 

beberapa pernah dilaporkan dan terdiri atas empat spesies, yaitu Corbicula 

javanica, Corbicula rivalis, dan Corbicula pulchella (Jutting, 1953), dan 

Corbicula lacunae (Djajasasmita, 1977).  

 Jutting (1953) menyajikan gambaran umum dari Corbicula javanica, 

Corbicula rivalis, dan Corbicula pulchella, sedangkan gambaran umum 

mengenai Corbicula lacunae disajikan oleh Djajasasmita (1977). Gambaran 

umum mengenai masing-masing spesies tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Corbicula javanica 

Corbicula javanica memiliki cangkang berbentuk oval hingga segitiga 

oval dengan pangkal membulat, subequilateral pada individu muda, dan akan 
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menjadi inequilateral dengan bertambahnya umur. Cangkangnya secara 

konsentris beralur kasar, jauh lebih kasar daripada Corbicula rivalis atau C. 

pulchella. 

Umbo mengembang, mencapai ketinggian hingga di atas tepi dorsal 

dan hampir menyentuh satu sama lain di tempat median. Batas dorsalis miring 

ke bawah sedikit lebih curam di depan umbo dari belakangnya. Batas anterior 

bulat, merata melewati ke dalam salah satu basal, ligamen eksterior kuat.  

Bagian dalam dari cangkang Corbicula javanica berwarna putih, 

bekas luka otot aduktor dihubungkan oleh sebuah garis pallial dengan sinus 

dangkal. Kedua cangkang memiliki tiga gigi kardinal pada kerang yang tua, 

gig kardinal cenderung menjadi bifida. Pada cangkang sebelah kanan terdapat 

dua gigi lateral di bagian depan dan belakang umbo. Sedangkan pada 

cangkang sebelah kiri ada satu gigi lateral di bagian depan dan di belakang 

umbo. 

2. Corbicula rivalis 

Corbicula rivalis mempunyai bentuk trigonal-oval, dengan dasar yang 

membulat, epidermis berwarna hijau kekuningan, lebih gelap daripada C. 

pulchella, dan akan menjadi bertambah kuning dengan bertambahnya ukuran. 

Bagian atas dan sisi umumnya lebih gelap, dengan rona ungu. Cangkang 

beralur secara konsentris dengan perbandingan yang teratur. Antara alur 

masih ada garis-garis pertumbuhan halus. Umbo dari cukup menonjol, tidak 
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begitu berbeda dengan C. pulchella. Corbicula rivalis mempunyai ligament 

eksterior yang pendek. 

Sisi dorsal dari cangkang Corbicula rivalis agak cekung dihadapan 

umbo, sisi depan tidak terlihat bergabung ke dalam batas dasar. Transisi dari 

bagian posterior ke bagian dasar membentuk sudut tumpul pada kerang muda, 

tetapi lebih bulat merata pada saat dewasa.  

Corbicula rivalis mempunyai bagian interior berwarna ungu, kadang-

kadang sangat gelap hampir hitam. Kerang ini sedemikian berwarna bahkan 

gigi hingenya berwarna ungu.   

3. Corbicula pulchella 

                 Corbicula pulchella mempunyai bentuk trigonal-oval, dengan dasar 

bulat. Epidermis berwarna hijau kecokelatan, lebih cerah daripada Corbicula 

rivalis. Umbo berwarna merah muda. Alur terkonsentrasi dengan 

perbandingan yang teratur, lebih halus dan lebih rapat bila dibandingkan 

dengan Corbicula javanica. Di antara alur-alur tersebut masih ada garis 

pertumbuhan yang halus. 

Corbicula pulchella memiliki umbo cukup menonjol, sedikit lebih 

runcing dan menonjol daripada C. rivalis. Ligamen eksterior pendek. Sisi 

dorsal cangkang melengkung hampir rata di bagian depan dan di belakang 

umbo, sisi anterior bulat merata, sisi posterior juga bulat. Bagian interior 

berwarna merah muda pada daerah umbo, berwarna krem atau merah muda 

pada daerah tepi. 
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4. Corbicula lacunae 

Corbicula lacunae memiliki karakteristik berupa cangkang berbentuk 

oval memanjang, sub-equilateral, agak menggembung, tipis dan agak 

transparan. Epidermis berwarna kehijauan hingga hijau keunguan, pada 

bagian dekat margin berwarna lebih terang, pada bagian posterior membulat. 

Tepi anterior dan posterior membulat. Bagian anterior biasanya lebih sempit 

daripada bagian posterior. Bagian anterior dorsal cekung di depan umbo. Tepi 

anterior dorsal turun lebih tiba-tiba daripada bagian posterior. Bagian transisi 

dari bagian posterior dengan tepi ventral ujungnnya membulat. Tepi ventral 

lurus hingga sedikit melengkung. Garis konsentrisnya halus, melekat pada 

cangkang, pada umunya agak irregular, dengan tetap ada garis tipis di 

antaranya. Pada tepi umbo dan basal garis tersebut terlihat kurang jelas. Umbo 

kebanyakan curam, putih, memproyeksikan dengan sedang dan terdapat garis 

violet pada kerang yang muda. Cangkang bagian dalam kekuningan, kebiruan, 

atau violet hingga violet gelap. Bagian marginal di bawah garis pallial 

bersinar. Gigi pada hinge putih atau agak pucat. Lunula sangat berbeda, lebih 

pucat dari bagian cangkang yang lainnya. 

2.3.2.  Siklus reproduksi  

Pengamatan bagian lunak tubuh pada jenis kelamin berbeda dari 

spesimen Corbicula (Corbiculidae) diketahui bahwa telur setelah 

meninggalkan gonad, tidak dilepaskan ke dalam air, tetapi tersimpan dalam 
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celah interlamellar antara dua insang bagian dalam. Pada tempat tersebut 

larva menjalani stadium pertama perkembangannya (Jutting, 1953). Pada 

penelitian lain diketahui bahwa sistem reproduksi kerang Corbicula  

mempunyai dua cara reproduksi yaitu reproduksi silang dan reproduksi 

sendiri (Pigneur et al., 2011; Anonimus, 2001).  

Corbicula fluminea yang umumnya memiliki jenis kelamin terpisah, 

namun juga ada yang hermaprodit, serta mampu melakukan pembuahan 

sendiri ini mempunyai periode waktu bertelur selama 6 bulan sejak awal 

musim panas. Proses pembuahan ini membutuhkan tempat di dalam insang, 

tahap larva pertama disebut trocophore (15–20 µm) berkembang pada bagian 

dalam insang. Tahap larva kedua disebut veliger (± 0,2 mm) yang juga 

berkembang di dalam insang, setelah mencapai panjang kira-kira 1 mm, 

barulah ia mengalami masa juvenile dan mulai hidup pada dasar perairan. 

Pigmen dan cincin pertumbuhan kemudian mulai terlihat. Meraka mencapai 

kematangan seksual mencapai  panjang 6–10 mm. Corbicula fluminea dapat 

hidup selama 1–4  tahun, sumber makanan utamanya adalah fitoplankton 

(Anonimus, 2001) 
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2.4. Tinjauan tentang Keanekaragaman 

Secara umum keanekaragaman spesies adalah jumlah spesies yang beragam 

yang hidup di suatu lokasi tertentu (Indrawan et al., 2007). Definisi kuantitatif dari 

keanekaragaman spesies mengacu pada tiga skala geografi yang berbeda, yaitu 

keanekaragaman alfa, beta, dan gamma (Dyke, 2008). Konsep paling lama, 

keanekaragaman spesies didefinisikan sebagai jumlah spesies yang terdapat dalam 

suatu komunitas. Ukurannya sering disebut kekayaan spesies (species richness) atau 

keanekaragaman alfa (Krebs, 2001). Bila pegukuran dilakukan pada skala bentang 

alam maka digunakan istilah keanekaragama beta. Keanekaragaman beta 

menghubungkan keanekaragaman alfa dan keanekaragaman gamma, serta 

menggambarkan tingkat perubahan komposisi spesies dalam komunitas yang 

melintasi suatu daerah (Indrawan et al., 2007). Sedangkan untuk jumlah spesies 

dalam skala regional yang luas ukurannya, disebut keanekaraagaman gamma. 

Keanekaragaman spesies dapat menjadi suatu ungkapan dari suatu komunitas. 

Suatu komunitas dikatakan memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi apabila 

komunitas tersebut disusun oleh banyak spesies yang memiliki kelimpahan besar atau 

sama atau hampir sama. Sebaliknya, jika suatu komunitas disusun oleh hanya 

beberapa spesies saja yang melimpah maka keanekaragaman spesiesnya rendah 

(Brower et al., 1998). 
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Keanekaragaman spesies yang tinggi menunjukkan bahwa suatu komunitas 

memliki kompleksitas tinggi, karena dalam komunitas itu terjadi interaksi spesies 

yang tinggi pula. Konsep keanekaragaman spesies dapat digunakan untuk mengukur 

stabilitas komunitas yaitu kemampuan suatu komunitas untuk menjaga dirinya tetap 

stabil walaupun ada gangguan terhadap komponen-komponennya (Soegianto, 1994). 

 

2.5. Tinjauan tentang Distribusi Longitudinal 

Distribusi suatu organisme dalam suatu wilayah geografi dipengaruhi oleh 

beberapa hal, yaitu kemampuan suatu spesies untuk menyebar (dispersal); kebiasaan 

(behavior) suatu spesies, dalam hal ini adanya pemilihan habitat yang sesuai; adanya 

spesies lain yang menimbulkan interaksi di antara spesies-spesies tersebut; serta 

faktor fisik dan kimia lingkungan (Krebs, 2001).  

Distribusi longitudinal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keberadaan 

kerang  air tawar di sepanjang perairan sungai dari hulu hingga hilir yang 

digambarkan dengan peta persebaran. Kontinu atau tidak kontinunya suatu spesies 

dilihat dari persebarannya pada setiap stasiun penelitian, kontinu apabila spesies 

tersebut dapat dijumpai pada setiap stasiun penelitian dan tidak kontinu apabila 

spesies tersebut tidak dapat dijumpai pada setiap stasiun penelitian  (Torgersen dan 

Baxter, 2006). 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

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

Ichsan Wardani




