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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Lokasi penelitian berada di sungai Brantas di mana pengambilan sampel 

dilakukan mulai dari bagian hilir di Kota Surabaya hingga ke bagian hulu di 

Kecamatan Rejo Tangan, Kabupaten Tulungagung dengan 15 stasiun penelitian (foto-

foto lokasi sampling tersaji dalam lampiran 7). Secara umum stasiun penelitian 

berada pada rentang koordinat 07°18.311' LS dan 112° 46.187' BT hingga 08° 

07.074' LS dan 112° 06.473' BT (data selengkapnya pada Lampiran 2). Gambaran 

deskriptif mengenai kondisi geografis pada setiap stasiun penelitian diuraikan pada 

Lampiran 3. Selain gambaran mengenai kondisi geografis stasiun penelitian, 

dilakukan pula pengukuran parameter fisika dan kimia air guna mengetahui kualitas 

perairan di tiap stasiun penelitian.  

Pengukuran faktor fisik-kimia lingkungan di sungai Brantas pada penelitian 

meliputi temperatur air, tingkat keasaman (pH), kecepatan arus, kadar oksigen 

terlarut (DO), dan kedalaman. Temperatur air dari 15 stasiun penelitian di perairan 

sungai Brantas pada penelitian ini bervariasi bekisar antara 28 – 32⁰C. Hasil 

pengukuran parameter pH (tingkat keasaman air) di seluruh stasiun penelitian juga 

bervariasi berkisar antara 5,6 -- 6,3, yang menunjukkan bahwa air di seluruh stasiun 

penelitian di sungai Brantas bersifat asam. Kecepatan arus di sungai Brantas 

mengalami kecenderungan peningkatan dari bagian hilir ke bagian hulu. Hasil 
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pengukuran kadar oksigen terlarut dalam air (DO = Dissolved oxygen) dari seluruh 

stasiun penelitian di perairan sungai Brantas menunjukkan nilai yang beragam yaitu 

bekisar antara 5,88–10,61 mgO2/liter. Kedalaman sungai Brantas berkisar antara 2 – 

7,8 m.  

4.1.1. Spesies-spesies kerang air tawar Corbiculidae di perairan Sungai Brantas 

periode Januari–Februari 2012 

Hasil pengambilan sampel kerang air tawar Corbiculidae di 15 stasiun 

penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan proses identifikasi sampel diperoleh 

dua spesies kerang air tawar Corbiculidae, yaitu Corbicula lacunae (Gambar 3) dan 

Corbicula javanica (Gambar 4). Karakteristik masing-masing dari kedua spesies 

tersebut diuraikan sebagai berikut. 

1. Corbicula lacunae 

Kerang air tawar Corbicula lacunae mempunyai karakter berupa cangkang 

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

Cangkang berwarna hijau hingga kekuningan, pada bagian dekat margin berwarna 

lebih terang, pada bagian posterior membulat. Ukuran panjang dari Corbicula 

lacunae yang didapati pada penelitian ini berkisar 0,5 – 1,9 cm dan lebarnya antara 

0,3 – 1,8 cm, serta tebal antara 0,2 – 1,6 cm. Rasio tebal : panjang : lebar sebesar 1 : 

1,7 : 1,3. 
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2. Corbicula javanica 

Corbicula javanica yang dijumpai pada penelitian ini memiliki cangkang 

berbentuk oval hingga segitiga oval dengan pangkal membulat, cangkang berwarna 

cokelat tua hingga hitam, dan berwarna putih pada bagian umbo. Ukuran panjang dari 

Corbicula javanica yang didapati pada penelitian ini berkisar 1,3 – 2,5 cm dan 

lebarnya antara 1 – 2,2 cm, serta tebal antara 0,8 – 2,1 cm. Rasio tebal : panjang : 

lebar sebesar 1 : 1,3 : 1,1. 

      
Gambar 3. Corbicula lacunae     Gambar 4. Corbicula javanica 

4.1.2. Kelimpahan dan dominansi spesies kerang air tawar Corbiculidae di sungai 

Brantas periode Januari–Februari 2012 

Dari hasil pengambilan sampel kerang air tawar Corbiculidae pada 15 stasiun 

di sungai Brantas didapatkan jumlah total kerang air tawar Corbiculidae sebanyak 32 

individu yang terdiri atas spesies Corbicula javanica sebanyak 7 individu dan 

Corbicula lacunae sebanyak 25 individu. Data tersebut kemudian dianalisis lebih 

lanjut dengan mengekstrapolasi jumlah individu yang didapat ke dalam nilai 

kelimpahan (individu/m
2
). Hasil analisis kelimpahan spesies kerang air tawar 
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Corbiculidae pada 15 stasiun penelitian di sungai Brantas disajikan secara lengkap 

pada Lampiran 5. 

 Kedua spesies tersebut di sungai Brantas tidak ditemukan di keseluruhan 

stasiun melainkan hanya terkonsentrasi pada 5 stasiun yaitu stasiun 4, 5, 6, 7, dan 9 

dimana stasiun 4, 5, 6, dan 7 termasuk dalam aliran Kali Surabaya (bagian hilir 

sungai Brantas) serta stasiun 9 berada di sungai Brantas. Corbicula javanica hanya 

didapati pada dua stasiun, dengan kelimpahan tertinggi pada stasiun 5 yakni sebesar 

18 individu/m
2
 dan kelimpahan terendah pada stasiun 9 (3 individu/m

2
). Spesies 

Corbicula lacunae didapati pada 4 stasiun dengan urutan besar kelimpahan berturut-

turut dari yang terendah adalah stasiun 6 (3 individu/m
2
), 4 (9 individu/m

2
), 7 (24 

individu/m
2
), dan 9 (38 individu/m

2
). Kelimpahan dan indeks dominansi masing-

masing spesies tersebut pada tiap stasiun yang didapati tersaji pada Tabel 4.1. Dari 

uraian di atas, stasiun yang paling banyak ditemukan kerang air tawar Corbiculidae di 

dalamnya adalah stasiun 9 (mencapai 41 individu/m
2
). Berdsarkan pada kriteria 

indeks dominansi Torgersen dan Baxter (2006), pada penelitian ini Corbicula 

lacunae merupakan spesies yang dominan dengan indeks dominansi 78,13% 

sedangkan Corbicula javanica merupakan spesies umum dengan indeks dominansi 

21,88%. 
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Tabel 4.1. Kelimpahan dan Indeks Dominansi Spesies Kerang Air Tawar 

Corbiculidae di Tiap Stasiun yang didapati pada Periode Januari – 

Februari 2012 

Nama 

spesies  

Kelimpahan dan Indeks Dominansi Spesies Kerang Air 

Tawar Corbiculidae pada Tiap Stasiun  Kelimpahan 

total 
4 5 6 7 9 

N Di N Di N Di N Di N Di Ni Di 

Corbicula 

javanica 
0 0 18 100 0 0 0 0 3 0.07 21 21.88 

Corbicula 

lacunae 
9 100 0 0 3 100 24 100 38 92.68 74 78.13 

Keterangan: N : Kelimpahan kerang (individu/m
2
); Di: Indeks Dominansi (%) 

4.1.3. Distribusi tiap spesies kerang air tawar Corbiculidae di Sungai Brantas periode 

Januari–Februari 2012 

Keberadaan dari dua spesies kerang air tawar Corbiculidae pada stasiun 

penelitian di sungai Brantas ditampilkan pada Tabel 4.2. Keberadaan kedua spesies 

tersebut tidak kontinu jika dilihat dari keseluruhan stasiun penelitian. Secara garis 

besar spesies-spesies kerang air tawar Corbiculidae yang ada di sungai Brantas hanya 

terdistribusi pada stasiun 4 (Driyorejo), 5 (Wringin anom 1), 6 (Wringin anom 2), 7 

(Jetis), 9 (Kesamben). Stasiun 4, 5, 6, dan 7 berada di sungai Kali Surabaya, 

sedangkan stasiun 9 berada di sungai Brantas. 

Sungai Kali Surabaya adalah anak sungai Brantas. Setelah memasuki Kota 

Mojokerto, sungai Brantas bercabang dua yaitu sungai Kali Porong dan sungai Kali 

Surabaya. Sungai Kali Surabaya yang mengalir ke arah timur laut saat memasuki 

Kota Surabaya bercabang dua yaitu sungai Kali Mas yang bermuara di Laut Jawa dan 

kanal Kali Wonokromo yang bermuara di Selat Madura (Affandi, 1990). 
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Tabel 4.2. Keberadaan spesies kerang air tawar pada stasiun penelitian di Sungai 

Brantas periode Januari-Februari 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan  : 0 : tidak terdapat kerang air tawar Corbiculidae 

       1 : terdapat kerang air tawar Corbiculidae 

 

4.1.4. 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 

 

Pada penelitian ini dijumpai dua spesies kerang air tawar Corbiculidae, yaitu 

Corbicula lacunae dan Corbicula javanica. Berbeda dengan penelitian terdahulu 

(Ramadani, 2011) yang hanya mendapatkan satu spesies kerang air tawar 

Corbiculidae, yaitu Corbicula lacunae. Kelimpahan kerang air tawar Corbiculidae 

pada penelitian ini bekisar 3–41 individu/m
2 

dan Corbicula lacunae sebagai spesies 

dominan dengan indeks dominansi 78.13%, sedangkan pada penelitian terdahulu 

Stasiun 

Spesies 

Corbicula 

javanica 

Corbicula 

lacunae 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 1 

5 1 0 

6 0 1 

7 0 1 

8 0 0 

9 1 1 

10 0 0 

11 0 0 

12 0 0 

13 0 0 

14 0 0 

15 0 0 
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(Ramadani, 2011), kelimpahan kerang air tawar Corbculidae berkisar 5-34 

individu/m
2
. Data perbandingan kelimpahan dan indeks dominansi spesies kerang air 

tawar Corbiculidae pada tiap stasiun yang didapati antara periode Januari – Februari 

2012 dengan periode April – Mei 2011 tersaji pada tabel 4.3. Pola distribusi 

longitudinal pada penelitian ini sama dengan pola distribusi longitudinal pada 

penelitian terdahulu (Ramadanni, 2011), yaitu tidak kontinu pada setiap stasiun 

penelitian.   

Tabel 4.3. Perbandingan Kelimpahan Dan Indeks Dominansi Spesies Kerang Air 

Tawar Corbiculidae Pada Tiap Stasiun yang didapati antara Periode 

Januari – Februari 2012 Dengan Periode April – Mei 2011 

 
Keterangan:  A : Periode Januari – Februari 2012; B : Periode April – Mei 2011 

N : Kelimpahan kerang (individu/m
2
); Di: Indeks Dominansi (%) 

 

Untuk membandingkan jumlah individu pada penelitian ini dengan jumlah 

pada penelitian terdahulu (Ramadani, 2011), digunakan uji Mann-Whitney. Prinsip 

kerja dari uji Mann-Whitney ini adalah membandingakan dua data populasi dengan 

hipotesis (H0) menyatakan tidak terdapat perbedaan jumlah individu antara hasil 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu (Ramadani, 2011), dan hipotesis alternatif 

(H1) menyatakan bahwa terdapat perbedaan jumlah individu antara hasil penelitian 

saat ini dengan penelitian terdahulu (Ramadani, 2011).  
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Analisis dari uji Mann-Whitney menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

jumlah individu antara hasil penelitian terdahulu (Ramadani, 2011) dengan penelitian 

saat ini (Uhitung  ≥ Utabel; terima H0). Hasil dari uji Mann-Whitney terdapat pada 

lampiran 6. 

4.2. Pembahasan 

Pada penelitian ini dijumpai dua spesies kerang air tawar Corbiculidae, yaitu 

Corbicula lacunae dan Corbicula javanica. Berbeda dengan penelitian terdahulu 

(Ramadani, 2011) yang hanya mendapatkan satu spesies kerang air tawar 

Corbiculidae, yaitu Corbicula lacunae. Adanya perbedaan temuan spesies ini 

kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kondisi lingkungan sungai 

yang berbeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Perbedeaan kondisi 

lingkungan sungai tersebut meliputi temperatur air, tingkat keasaman (pH), kadar 

oksigen terlarut (DO), kecepatan arus, dan kedalaman. Temperatur air dari 15 stasiun 

penelitian di perairan sungai Brantas pada penelitian ini bervariasi bekisar antara 28 – 

32⁰C, sedangkan temperatur air pada penelitian terdahulu bervariasi bekisar antara 

27–31⁰C. Hasil pengukuran parameter pH (tingkat keasaman air) di seluruh stasiun 

penelitian ini juga bervariasi berkisar antara 5,6–6,3, yang menunjukkan bahwa air di 

seluruh stasiun penelitian di sungai Brantas bersifat asam, sedangkan hasil 

pengukuran parameter pH pada penelitian terdahulu menunjukkan tingkat yang 

seragam yaitu bernilai 7, yang menunjukkan bahwa air di seluruh stasiun penelitian di 

sungai Brantas pada penelitian terdahulu bersifat netral. Hasil pengukuran kadar 
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oksigen terlarut dalam air (DO = Dissolved oxygen) dari seluruh stasiun penelitian di 

perairan sungai Brantas pada penelitian ini menunjukkan nilai yang beragam yaitu 

bekisar 5,88–10,61 mgO2/liter, lain halnya dengan penelitian terdahulu yang 

memperoleh hasil pengukuran kadar oksigen terlarut dalam air (DO = Dissolved 

oxygen) bekisar 4–8,3 mgO2/liter. Kecepatan arus di sungai Brantas pada penelitian 

ini berkisar antara 0,253–2,241 m/s dan kedalamannya berkisar 2–7 m, sedangkan 

kecepatan arus pada penelitian terdahulu berkisar 0.06–1,1 m/s dan kedalamannya 

berkisar 1,7–5,2 m. Data perbandingan hasil pengukuran parameter fisik kimia pada 

tiap stasiun dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu (Ramadani, 2011) dapat 

dilihat pada Lampiran 4.  

Penelitian lain yang mengungkap keberadaan kerang air tawar Corbiculidae di 

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

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

Kemudian penelitian lebih lanjut dilakukan oleh Citriana (2002) mendapatkan satu 

spesies kerang air tawar Corbiculidae, yaitu Corbicula lacunae. Sedangkan 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. Ramadani (2011) menyatakan bahwa adanya perbedaan 

daftar spesies yang ditemukan di sungai Brantas kemungkinan disebabkan oleh 

perubahan kondisi lingkungan sungai yang cukup signifikan mengingat jarak tahun 

yang terlampau jauh. 
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 Dua spesies kerang ait tawar Corbiculidae di atas tidak ditemukan pada 

seluruh stasiun penelitian, melainkan terkonsentrasi pada lima stasiun yang berada di 

daerah hilir sungai Brantas. Dari lima stasiun tersebut apabila dilihat dari aspek 

kelimpahannya, tiap-tiap spesies kerang air tawar Corbiculidae yang didapat pada 

tiap stasiun dalam penelitian ini cukup rendah hanya bekisar 3–41 individu/m
2
. Data 

ini terdapat perbedaan apabila dibandingkan dengan hasil yang diperoleh pada 

penelitian terdahulu (Ramadani, 2011), pada penelitian tersebut kelimpahan kerang 

air tawar Corbculidae berkisar 5-34 individu/m
2
 (Tabel 4.3). Perbedaan kecepatan 

arus sungai pada waktu penelitian ini dan penelitian terdahulu kemungkinan menjadi 

faktor kesulitan dalam pengambilan sampel. Rendahnya kelimpahan kerang air tawar 

Corbiculidae yang didapatkan juga karena pengambilan sampel kerang dilakukan 

pada saat kondisi volume air sungai cukup tinggi dan kecepatan arus cukup deras 

(Lampiran 4) sehingga menyebabkan kesulitan dalam teknis sampling dan 

memungkinkan terjadinya penggelontoran/ penghanyutan (flushing) hewan-hewan 

benthos di dasar sungai (Barus, 2002). 

Keberadaan kerang air tawar Corbiculidae pada penelitian ini tidak kontinu 

jika dilihat dari keseluruhan stasiun penelitian. Ramadani (2011) menyatakan 

ketidakkontinuan distribusi kerang air tawar Corbiculidae di sungai Brantas 

dipengaruhi oleh beberapa hal  yaitu sifat fisik kimia perairan yang meliputi pH, 

kecepatan arus, kedalaman sungai, temperatur, dan kadar oksigen terlarut.  
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 Spesies-spesies kerang air tawar Corbiculidae yang ada di sungai Brantas 

hanya terdistribusi mulai dari daerah Driyorejo hingga daerah Kesamben. Hal ini 

menunjukkan bahwa aliran sungai Brantas di sepanjang daerah tersebut memiliki 

kondisi lingkungan yang sangat mendukung kehidupan kerang air tawar 

Corbiculidae. Pada aliran sungai di  sepanjang daerah tersebut memiliki temperatur 

air berkisar antara 28–31⁰C, dan arus yang tidak terlalu deras pada saat pengambilan 

sampel dilakukan (Lampiran 4). Temperatur air pada daerah tersebut masih 

memenuhi batas toleransi. Berdasarkan Nedeau et al. (2009), temperatur di bawah 

1,7—2,8⁰C dan di atas 40⁰C menyebabkan kematian pada kerang famili 

Corbiculidae. Temperatur juga berpengaruh terhadap ketersediaan pakan untuk 

kerang di mana suhu optimal yang menunjang kehidupan plankton. Kecepatan arus di 

keempat stasiun ini tidak terlalu deras dan tidak terlalu lambat sehingga sangat 

mendukung kehidupan kerang. Kerang famili Corbiculidae tidak menyukai arus yang 

deras karena arus yang deras dapat mengikis kandungan nutrisi yang dikandung oleh 

substrat dan akan mengurangi suplai makanan untuk kerang (Junaidi et al., 2010). 

Kecepatan arus juga berpengaruh terhadap banyaknya kadar oksigen yang terlarut 

dalam air, pada stasiun ini kadar oksigen terlarut bekisar 6,31 – 9,26 mgO2/liter. 

Suwignyo (1975) dalam Prihatini (1999) menyatakan bahwa kerang menyukai 

lingkungan dengan kandungan oksigen terlarut antara 3,8—12,5 mgO2/lt.  
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