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1.1. Latar Belakang 

Wilayah Indonesia memiliki sekitar 18.316.265 hektar perairan tawar, yang 

terdiri atas 17.955.154 hektar perairan umum dan 361.099 hektar berupa perairan 

budidaya (Ditjenkan,1985). Pada tahun 2001, menurut Direktorat Jendral 

Budidaya, luas perairan tawar telah mengalami pengurangan, sebab perubahan 

peruntukan diantaranya menjadi daerah permukiman dan industri. Diperkirakan 

pada tahun 2001, luas perairan tawar di Indonesia tinggal 3.142.600 hektar 

(Kismiyati, 2009). Oleh sebab itu, upaya pelestarian perairan tawar perlu untuk 

selalu dilakukan. Perairan tawar terbagi atas perairan umum dan perairan 

budidaya, pada perairan umum orang bebas mengambil manfaatnya, sedangkan 

pada perairan budidaya orang tidak bebas mengambil manfaatnya karena 

merupakan milik perorangan.  Sungai tergolong dalam perairan umum, hal ini 

didasarkan pada pembagian secara fisiografis perairan umum di Indonesia dapat 

dibedakan menjadi empat tipe perairan, yaitu: perairan mengalir (sungai), danau 

atau waduk, perairan rendah (wetland) dan perairan estuaria (Soegianto, 2010).    

Sungai didefinisikan sebagai tempat atau wadah serta jaringan pengaliran 

mulai dari mata air sampai muara (Odum, 1994). Perairan tawar termasuk sungai 

memiliki peranan yang penting bagi kehidupan manusia yaitu diantaranya sebagai 

sumber daya yang mampu mendukung produktifitas bahan mentah (ikan, udang 

dan biota akuatik lainnya); sebagai sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan 
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akan air minum, keperluan permukiman, industri, pertanian dan penunjang sarana 

rekreasi; tempat yang baik dan murah untuk pembuangan limbah industri; dan 

merupakan bottle neck (penyempitan) dalam siklus hidrologi (Soegianto, 2010). 

Namun aktivitas-aktivitas manusia tersebut selain memberikan manfaat, disisi lain 

juga memiliki potensi yang dapat mengakibatkan kerusakan sungai.  

Menurut Barbour et al. (1999) dalam Sudarso (2003), di negara-negara 

maju penggunaan materi biologi seperti ikan, makroinvertebrata bentos dan 

perifiton untuk pemantauan dan penilaian kualitas air telah dilakukan secara rutin. 

Ditinjau dari pembiayaan, parameter biologi lebih murah jika dibandingkan 

dengan parameter fisik dan kimia, serta lebih representatif karena dapat 

mendeteksi kualitas air dan bermanfaat untuk konservasi sumberdaya hayati 

(Sudaryanti,1992). Menurut Purnomo (1989) berubahnya kualitas suatu perairan 

sangat mempengaruhi kehidupan biota yang hidup didasar perairan, diantaranya 

adalah makroinvertebrata air. Makroinvertebrata air merupakan komponen biotik 

pada ekosistem perairan yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi 

fisik, kimia dan biologi suatu perairan, sehingga digunakan sebagai indikator 

kualitas air sungai (Rahayu et al., 2009). 

Dinamika perubahan sungai dari hulu hingga hilir menurut Vannote et al., 

(1980) dapat didekati dengan konsep kontinuum sungai (River Continuum 

Concept; RCC) yang menggambarkan adanya jaringan kerja dalam drainase 

sungai yang berubah secara kontinyu karena kondisi fisik, orde sungai dan 

pengaturan komunitas yang ada didalamnya. Konsep ini menyatakan bahwa 

struktur dan fungsi komunitas bentik dari hulu sampai hilir sungai dipengaruhi 
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oleh perubahan allochtonous (masukan nutrisi dari luar sungai) dan autochtonous 

(masukan nutrisi dari dalam sungai). Salah satu yang berperan penting dalam 

menyumbangkan allochtonous pada ekosistem sungai adalah  vegetasi riparian. 

vegetasi riparian adalah vegetasi  yang berada di tepian sungai,  biasanya berupa 

tumbuhan yang telah beradaptasi untuk hidup di tempat yang seringkali tergenang air 

sungai (vegetasi herba dan pohon) terutama saat hujan turun dan secara periodik 

dipengaruhi oleh penggenangan air (Mitsch and Gosselink, 1993).  

Sungai Willamate di Oregon yang secara intensif mengalami 

penyederhanaan kanalisasi dan pembangunan bendungan untuk kontrol banjir 

serta transportasi selama 113 tahun sejak tahun 1854 sampai 1967, menyebabkan 

hampir terjadinya kepunahan populasi ikan Bull trout (Salvelinus confluentus), 

Oregon hub (Oregonichthys crameri) dan Olympic mudminnow (Novemubra 

hubbsi). Penyederhanaan kanalisasi sungai Willamate menyebabkan hilangnya 

kompleksitas habitat sungai, termasuk vegetasi riparian yang secara tidak 

langsung mendukung kehidupan dari ikan-ikan, karena ikan-ikan tersebut dalam 

rantai makanan merupakan predator dari makroinvertebrata bentos, insecta 

teresterial dan ikan yang lebih kecil (Naiman and Bilby,1998). Sedangkan 

kehidupan makroinvertebrata didukung oleh allochtonous yang dalam hal ini 

vegetasi riparian memegang peranan penting.  

Masukan allochtonous bahan organik pada hulu sungai (orde 1-3) sangat 

dipengaruhi oleh vegetasi riparian, vegetasi ini banyak menyokong sejumlah 

detritus. Pada sungai berukuran sedang (orde 4-6), masukan allochtonous bahan 

organik yang diperoleh dari daratan sedikit, bahan organik disini berasal dari 
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produksi primer alga dan tumbuhan air berakar (autochtonous). Sedangkan sungai 

berukuran besar (orde >6) menerima sejumlah FPOM (fine particulate organic 

matter) berasal dari  daerah hulu sebagai hasil pembusukan daun dan kayu, 

vegetasi riparian menjadi tidak berarti (Soegianto, 2010). Orde sungai adalah 

posisi percabangan alur sungai di dalam urutannya terhadap induk sungai pada 

suatu sistem sungai (Rahayu et al., 2009). 

Meskipun telah banyak informasi keanekaragaman hewan 

makroinvertebrata di dasar perairan melalui penelitian-penelitian, ternyata tidak 

demikian dengan makroinvertebrata air pada vegetasi riparian. Padahal vegetasi 

riparian memegang peranan penting dalam ekosistem sungai bagian hulu (orde 1-

3), khususnya berkaitan dengan  allochtonous. Sehingga, perlu diadakan 

penelitian tentang keanekaragaman makroinvertebrata air pada vegetasi riparian 

menurut orde sungai (orde 1-3), karena vegetasi riparian memiliki pengaruh yang 

besar dalam masukan allochtonous bahan organik pada sungai orde 1-3. 

Penelitian ini dilakukan di sistem sungai Maron, Mojokerto. Pada bagian 

hulu sungai Maron terdapat anak sungai yaitu sungai Sempur. Sungai Sempur 

bermuara pada sungai Maron di dekat lokasi PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga 

Mikro Hidro) Seloliman. Sungai Sempur terletak di Dusun Sempur, Desa 

Seloliman Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Sungai Sempur merupakan 

sungai yang dekat dengan sumber mata airnya. Sungai Maron terletak di Dusun 

Maron, Desa Seloliman Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Hutan lindung 

Trawas merupakan sumber mata air bagi Sungai Maron. Lebar sungai sekitar 3 

meter dengan tingkat kedalaman kurang dari 60 cm (Sari, 2007). 
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Berdasarkan  metode Strahler (1952) dalam Rahayu et al., (2009) tentang 

metode penentuaan orde sungai, maka sungai Sempur tergolong dalam sungai 

orde 1. Sedangkan sungai Maron tergolong dalam sungai orde 2 (segmen sungai 

sebelum dan setelah  bergabung dengan sungai Sempur). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diajukan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Berapa indeks keanekaragaman makroinvertebrata air  pada vegetasi 

riparian sungai orde 1 (sungai Sempur), orde 2 (segmen sungai Maron 

sebelum bergabung dengan sungai Sempur) dan orde 2 (segmen sungai 

Maron setelah bergabung dengan sungai Sempur) pada sistem sungai 

Maron Desa Seloliman, Mojokerto? 

2. Apakah ada perbedaan indeks keanekaragaman antara 

makroinvertebrata air pada vegetasi riparian sungai orde 1 (sungai 

Sempur), orde 2 (segmen sungai Maron sebelum bergabung dengan 

sungai Sempur) dan orde 2 (segmen sungai Maron setelah bergabung 

dengan sungai Sempur) pada sistem sungai Maron Desa Seloliman, 

Mojokerto? 

 

1.3. Asumsi 

Masukan allochtonous bahan organik pada hulu sungai (orde 1-3) sangat 

dipengaruhi oleh vegetasi riparian, vegetasi ini banyak menyokong sejumlah 
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detritus termasuk makroinvertebrata. Pada sungai berukuran sedang (orde 4-6), 

masukan bahan organik berasal dari produksi primer alga dan tumbuhan air 

berakar (autochtonous). Sedangkan sungai berukuran besar (orde >6) menerima 

sejumlah FPOM (fine particulate organic matter) berasal dari  daerah hulu 

sebagai hasil pembusukan daun dan kayu, vegetasi riparian menjadi tidak berarti. 

Dengan semakin besarnya orde sungai, maka peranan vegetasi riparian dalam 

masukan allochtonous bahan organik ke badan sungai akan semakin kecil. 

 

1.4. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis kerja:  

Jika peran vegetasi riparian berkurang sesuai dengan meningkatnya orde 

sungai, maka pada vegetasi riparian orde sungai yang berbeda akan memiliki 

indeks keanekaragaman makroinvertebrata air yang berbeda. 

Hipotesis statistika: 

Ho : tidak ada perbedaan indeks keanekaragaman antara makroinvertebrata air 

pada vegetasi riparian sungai orde 1 (sungai Sempur), orde 2 (segmen 

sungai Maron sebelum bergabung dengan sungai Sempur) dan orde 2 

(segmen sungai Maron setelah bergabung dengan sungai Sempur) pada 

sistem sungai Maron Desa Seloliman, Mojokerto. 

H1 : ada perbedaan indeks keanekaragaman antara makroinvertebrata air pada 

vegetasi riparian sungai orde 1 (sungai Sempur), orde 2 (segmen sungai 

Maron sebelum bergabung dengan sungai Sempur) dan orde 2 (segmen 
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sungai Maron setelah bergabung dengan sungai Sempur) pada sistem sungai 

Maron Desa Seloliman, Mojokerto. 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui indeks keanekaragaman makroinvertebrata air pada 

vegetasi riparian sungai orde 1 (sungai Sempur), orde 2 (segmen sungai 

Maron sebelum bergabung dengan sungai Sempur) dan orde 2 (segmen 

sungai Maron setelah bergabung dengan sungai Sempur) pada sistem 

sungai Maron Desa Seloliman, Mojokerto. 

2. Mengetahui ada tidaknya perbedaan indeks keanekaragaman 

makroinvertebrata air pada vegetasi riparian sungai orde 1 (sungai 

Sempur), orde 2 (segmen sungai Maron sebelum bergabung dengan 

sungai Sempur) dan orde 2 (segmen sungai Maron setelah bergabung 

dengan sungai Sempur) pada sistem sungai Maron Desa Seloliman, 

Mojokerto. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini antara lain: 

1. Memberikan data keanekaragaman makroinvertebrata air pada vegetasi 

riparian sungai orde 1 (sungai Sempur), orde 2 (segmen sungai Maron 

sebelum bergabung dengan sungai Sempur) dan orde 2 (segmen sungai 

Maron setelah bergabung dengan sungai Sempur) pada sistem sungai 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Keanekaragaman Makroinvertebrata Air pada 
Vegetasi Riparian Sungai Orde 1 Dan Orde 2 di Sistem Sungai Maron Desa 
Seloliman, Mojokerto.

Muhammad Firdaus



8 
 

 

Maron Desa Seloliman, Mojokerto sebagai salah satu pertimbangan 

untuk menentukan kebijakan-kebijakan terkait dengan pengelolaan 

sungai dan sebagai data penunjang untuk penelitian selanjutnya. 

2. Memberikan penjelasan ada tidaknya perbedaan indeks 

keanekaragaman makroinvertebrata air pada vegetasi riparian sungai 

orde 1 (sungai Sempur) orde 2 (segmen sungai Maron sebelum 

bergabung dengan sungai Sempur) dan orde 2 (segmen sungai Maron 

setelah bergabung dengan sungai Sempur) pada sistem sungai Maron 

Desa Seloliman, Mojokerto sebagai data penunjang untuk penelitian 

selanjutnya. 
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