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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

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, dan memiliki peranan 

penting bagi manusia yaitu diantaranya sebagai sumber daya yang mampu 

mendukung produktifitas sehari-hari, sebagai sumber daya air untuk memenuhi 

kebutuhan akan air minum, keperluan pemukiman, industri, pertanian, dan 

penunjang sarana rekreasi, tempat yang baik dan murah untuk pembuangan 

limbah industri, dan merupakan bottle neck (penyempitan) dalam siklus hidrologi 

(Soegianto, 1994). 

Salah satu penyumbang kebutuhan akan air bersih yang ada di daerah 

Batu, Malang dan sekitarnya diantaranya ialah Sungai Cangar yang masih berada 

di dalam ruang lingkup Taman Hutan Raya R. Soerjo, Batu Malang. Taman Hutan 

Raya R. Soerjo sendiri memiliki kekayaan sumber daya alam hayati beserta 

ekosistemnya yang terdiri atas sumber daya alam hewani, sumber daya alam 

nabati ataupun gejala keunikan alam. Taman Hutan Raya  R. Soerjo merupakan 

sebuah daratan tinggi yang membentang dari arah Barat sampai batas Kawasan 

hutan Perum Perhutani (KPH) Malang dan (KPH) Jombang; Timur dan Utara 

sampai batas Kawasan Hutan Perum Perhutani (KPH) Pasuruan; Selatan sampai 

batas Kawasan Hutan Perum Perhutani (KPH) Malang dan APL Kota Batu; 
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konfigurasi topografi yang bervariasi yaitu datar, berbukit dan bergunung (UPT 

Tahura R. Soerjo, 2010) (Lihat Lampiran 2).  

 Perubahan lingkungan perairan dapat diketahui dengan mengukur 

perubahan fisika, kimia dan biologi. Pengukuran secara biologi dapat dilakukan 

dengan biomonitoring antara lain dapat menggunakan hewan makrobenthos.  

Reynoldson pada tahun 1995 (dalam Karr dan Chu, 2000) menyatakan 

bahwa cara paling efektif untuk mengetahui kualitas suatu sungai secara 

terintegrasi adalah dengan mengetahui kondisi biota akuatik yang hidup di dalam 

sungai. Berubahnya kualitas suatu sungai sangat mempengaruhi kehidupan yang 

ada di dasar sungai. 

Pola distribusi organisme merupakan karakter penting dalam ekologi 

populasi. Karakter tersebut merupakan hal yang pertama kali diamati dalam 

mempelajari populasi dan sifat dasar dari kebanyakan kelompok organisme hidup 

termasuk makrobenthos. Informasi mengenai kepadatan populasi dirasakan belum 

cukup untuk memberi gambaran yang lengkap mengenai keadaan suatu populasi 

yang terdapat dalam suatu habitat. Pengetahuan mengenai penyebaran sangat 

penting untuk mengetahui tingkat pengelompokan dari individu yang dapat 

memberikan dampak terhadap populasi dari rata-rata per unit area (Soegianto, 

1994).  

Makrobenthos merupakan hewan yang melekat atau hidup di dasar 

endapan. Hewan ini memegang beberapa peran penting dan strategis dalam 

perairan seperti memberikan informasi tentang perubahan kondisi lingkungan 

dalam ekosistem, memiliki peranan purifikasi alami sungai, serta proses 

dekomposisi dan membantu proses mineralisasi yaitu perubahan material 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI POLA DISTRIBUSI DAN KEBERADAAN MAKROBENTHOS.... RUSDIANA PUSPA AYU



16 
 

anorganik atau perubahan material organik yang memasuki beberapa tingkatan 

trofik (Odum, 1993). Berdasarkan tempat hidupnya, makrobenthos dapat 

dibedakan menjadi epifauna yaitu, makrobenthos yang hidupnya di atas substrat 

dasar perairan dan infauna yaitu, makrobenthos yang hidupnya tertanam di dalam 

substrat dasar perairan. Komunitas makrobenthos sering digunakan sebagai 

indikator tentang kondisi alami suatu lingkungan (Suriawira, 1996). 

Keberadaan makrobenthos pada suatu sungai sangat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor lingkungan, baik biotik maupun abiotik. Faktor biotik yang 

berpengaruh diantaranya adalah produsen, yang merupakan salah satu sumber 

makanan bagi makrobenthos. Sedangkan faktor abiotik adalah fisika-kimia air 

yang diantaranya adalah suhu, arus, oksigen terlarut (DO), kedalaman air dan 

substrat dasar (Allard dan Moreau, 1987). Hewan ini memegang beberapa peranan 

penting dalam perairan seperti dalam proses dekomposisi dan mineralisasi 

material organik yang memasuki perairan (Lind, 1985). 

Metode yang digunakan untuk memantau perubahan lingkungan perairan 

dapat dilakukan secara fisika, kimia, maupun biologi (Trihadiningrum dan 

Tjondronegoro, 1998). Hasil pengukuran secara fisika dan kimia pada umumnya 

kurang memungkinkan untuk memantau seluruh variabel yang terkait dengan 

kehidupan biota akuatik dan kondisi ekologi yang ada, sedangkan penggunaan 

indikator biologi juga memiliki beberapa kekurangan yaitu tidak dapat 

mengidentifikasi penyebab perubahan yang terjadi, hasil pendugaan menunjukkan 

status ekosistem perairan secara ekologi tetapi tidak dapat menunjukkan adanya 

bahan patogen atau organisme berbahaya. Oleh karena itu untuk mendapatkan 

status yang akurat mengenai adanya perubahan status lingkungan sebaiknya 
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menggunakan penggabungan dari ketiga indikator tersebut (Needhan dan 

Needham, 1964). 

Keanekaragaman jenis merupakan parameter yang sering digunakan untuk 

mengetahui tingkat kestabilan yang mencirikan kekayaan jenis dan keseimbangan 

suatu komunitas. Menurut Widodo (1997), faktor utama yang mempengaruhi 

jumlah makrobenthos, keanekaragaman jenis dan dominasi, antara lain adalah 

adanya kerusakan habitat alami, pencemaran kimiawi dan perubahan iklim. 

Perubahan ekosistem perairan juga berdampak pada daya dukung ekosistem 

selanjutnya mempengaruhi komunitas serta pola persebarannya. 

Penelitian tentang makrobenthos pada sumber mata air panas di Indonesia, 

khususnya di Jawa Timur masih kurang. Penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya adalah membandingkan komposisi dan komunitas makrobenthos 

pada aliran air panas oleh Fefiani (1991) dalam Elvina et al., (2012) di Sumatra, 

dalam penelitian tersebut ditemukan 24 famili, dengan kepadatan tertinggi 

Chironomidae pada suhu 25-35oC, dari penelitian yang dilakukan oleh Novrita 

(1995) dalam Elvina et al., (2012) di aliran air panas Bukik Gadang Koto Anau 

Solok (30-47oC) didapatkan 22 genus makrobenthos yang tergolong 6 kelas yaitu 

Arachnida, Crustacea, Gastropoda, Hirudinae, Insecta dan Oligochaeta, sedangkan 

Susi Gusmeri (2001) dalam Elvina et al., (2012) menemukan 22 spesies yang 

lebih dominan diantaranya Gyraulus circumstriatus dan Chironamus sp. pada 

suhu 53,4oC dan pada suhu 70,4oC ditemukan 7 spesies yang dominan 

Limnophora torreyae, Chironomus sp. dan Hidrozetes sp di aliran sumber air 

panas daerah Cagar Alam Rimbo Panti Kabupaten Pasaman. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI POLA DISTRIBUSI DAN KEBERADAAN MAKROBENTHOS.... RUSDIANA PUSPA AYU



18 
 

Penelitian mengenai makrobenthos dilakukan di aliran sungai air panas 

Cangar kota Batu serta diarahkan untuk mengetahui pola distribusi makrobenthos 

yang adaptif terhadap perubahan suhu di wilayah tersebut. Belum pernah 

dilakukan penelitian mengenai pengaruh suhu terhadap makrobenthos, dengan ini 

diharapkan memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai data dasar untuk 

kepentingan ilmu ekologi, dan upaya konservasi Sumber Daya Alam (SDA) yang 

ada disekitar wilayah aliran sungai air panas Cangar. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini didesain untuk 

menjawab rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Berapakah rentang suhu di aliran sungai air panas cangar segmen 

Tahura R. Soerjo? 

2. Spesies makrobenthos apa yang dapat dijumpai di aliran air panas 

sungai Cangar? 

3. Apakah suhu mempengaruhi keberadaan jumlah spesies makrobenthos 

yang dapat ditemukan? 

4. Pada suhu optimal berapakah jumlah spesies makrobenthos tertinggi 

ditemukan? 

5. Apakah suhu di aliran sungai air panas Cangar dapat merubah pola 

distribusi makrobentos? 
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1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini ialah sebagai berikut. 

1. Mengetahui rentang suhu di aliran sungai air panas Cangar segmen 

Tahura R. Soerjo. 

2. Mengetahui jenis spesies makrobenthos yang dijumpai di aliran sungai 

air panas Cangar. 

3. Mengetahui pengaruh suhu dengan keberadaan jumlah spesies 

makrobenthos. 

4. Mengetahui suhu optimal jumlah spesies makrobenthos tertinggi 

ditemukan. 

5. Mengetahui suhu di aliran sungai air panas Cangar dapat merubah pola 

distribusi makrobenthos. 

 

1.4.  Asumsi 

Suhu di aliran sungai air panas Cangar tidak sama karena memiliki 

beberapa titik sumber mata air panas. Suhu merupakan faktor pembatas bagi 

hewan akuatik makrobenthos. Setiap jenis makrobenthos memiliki rentang suhu 

yang berbeda-beda. Perubahan suhu dapat merubah pola distribusi makrobenthos. 

 

1.5.  Hipotesis Penelitian 

1.5.1. Hipotesis kerja 

Bila suhu di aliran sungai air panas Cangar berbeda maka jenis spesies 

makrobenthos yang ditemukan juga berbeda. 
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Bila organisme memiliki batas optimal maka sebaran makrobenthos di 

aliran sungai air panas Cangar akan terpusat dikisaran suhu tertentu 

1.5.2. Hipotesis statistik 

H0 : Tidak ada hubungan antara suhu dengan jumlah spesies 

makrobenthos yang ditemukan di aliran sungai air panas Cangar. 

Ha : Ada hubungan antara perubahan suhu air dengan jumlah spesies 

makrobenthos yang ditemukan di aliran sungai air panas Cangar. 

 

1.6.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi penting mengenai 

keberadaan jenis serta pola distribusi makrobentos yang adaptif terhadap suhu. 

Sehingga dapat diketahui jenis-jenis makrobenthos yang dapat hidup pada suhu 

ekstrem. Dengan adanya informasi ini, semoga dapat menjadi acuan dalam upaya 

pengelolaan konservasi aliran sungai air panas Cangar di Tahura R. Soerjo.  
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