
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air merupakan suatu hal yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup

seluruh organisme. Setiap organisme membutuhkan air untuk menunjang

kehidupan di habitatnya. Habitat tersebut terbagi menjadi habitat terestrial dan

akuatik atau yang biasanya disebut perairan. Perairan tersebut meliputi perairan

tawar dan perairan laut. Perairan tawar dapat dibagi menjadi dua golongan besar

yaitu perairan menggenang (lentik) dan perairan mengalir (lotik). Contoh perairan

lentik adalah danau, waduk, kolam dan rawa, sedangkan contoh perairan lotik

adalah mata air, sungai, dan saluran-saluran air (Soegianto, 2010).

Organisme di dalam air sangat beragam dan dapat diklasifikasikan

berdasarkan bentuk kehidupannya atau kebiasaan hidupnya. Salah satu organisme

yang hidup di daerah perairan diantaranya adalah plankton. Plankton mempunyai

peranan penting dalam ekosistem perairan tawar dan perairan laut, karena

plankton menjadi bahan makanan bagi berbagai jenis organisme air tawar dan laut

(Nontji, 2002).

Plankton menurut Odum (1993) adalah organisme perairan melayang yang

pergerakannya tergantung pada arus. Plankton dapat dibagi menjadi dua golongan

yaitu fitoplankton yang disebut plankton nabati dan zooplankton yang disebut

plankton hewani. Plankton merupakan salah satu indikator adanya perubahan

kondisi pada suatu lingkungan perairan (Barus, 2004).
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Kehidupan organisme dalam air sangat tergantung pada kualitas air

setempat, sehingga baik tumbuhan maupun hewan yang termasuk dalam

ekosistem perairan secara langsung maupun tidak langsung dapat dipengaruhi

oleh faktor fisika dan kimia airnya (Odum, 1993). Penurunan dan peningkatan

nilai faktor fisika-kimia air sangat mempengaruhi kehidupan organisme di

dalamnya baik dalam jumlah maupun keanekaragamannya (Ananthakrishnan dan

Viswananthan, 1983).

Salah satu sungai yang terdapat di Jawa Timur adalah Sungai Cangar.

Sungai Cangar terletak di dalam kawasan Taman Hutan Raya R. Soeryo Desa

Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu Jawa Timur. Di sekitar Sungai

Cangar terdapat objek Wisata Pemandian Air Panas, dan berbagai aktivitas

manusia antara lain : kegiatan berendam di kolam, rekreasi, MCK (Mandi Cuci

Kakus) yang limbahnya dibuang ke badan Sungai Cangar (UPT TAHURA R.

Soerjo, 2010). Beragamnya aktivitas manusia ini akan mengubah faktor fisik-

kimia perairan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi

keanekaragaman dan kelimpahan biota air yang terdapat di dalamnya terutama

plankton (Barus, 2004).

Diversitas atau keanekaragaman di dalam suatu komunitas, yaitu

mempelajari tentang keanekaragaman jenis organisme yang terdapat di dalam

suatu komunitas. Keanekaragaman banyak dipakai untuk mengidentifikasi kondisi

lingkungan suatu ekosistem dan juga identik dengan kestabilan suatu ekosistem,

jika keanekaragaman suatu ekosistem relatif tinggi maka kondisi ekosistem

tersebut cenderung stabil dan apabila tercemar cenderung rendah (Odum, 1993).
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Pada penelitian tentang keanekaragaman fitoplankton di aliran Sumber Air

Panas Condrodimuko Gedongsongo Kabupaten Semarang dengan suhu 26-39º C

(Sari et al., 2013) menunjukkan ada 9 spesies fitoplankton yaitu, Cladopora sp,

Gonatozygon sp, Microspora sp, Oscillatoria sp, Phormidium sp, Protococcus sp,

Tribonema sp, Diatom sp. dan Ophiocytium sp. Selain itu penelitian tentang

diatom di aliran Sumber Air Panas Gedongsongo Kabupaten Semarang dengan

suhu 30-40º C (Putra et al., 2012) menunjukkan ada 9 spesies yaitu, Eunotia sp,

Eonois sp, Fragillaria sp, Frustulia sp, Gyrosigma sp, Nitzchia sp, Pinnularia sp,

Rhoicospenia sp, dan Synedra sp. Sedangkan penelitian tentang keanekaragaman

zooplankton di Sumber Air Panas Atri, Odisha, India dengan suhu 36-55º C (Dash

et al., 2012) menunjukkan ada 11 spesies zooplankton yaitu, Diaptomus sp,

Eucyclops sp, Mesocyclops sp, larva Nauplius copepoda, Cyclopoid copepod,

Harpacticoida sp, Keratella tropica, Brachionus angularis, Daphnia sp, Sida sp,

dan Diaphanosoma birgei.

Sejauh ini informasi mengenai keanekaragaman plankton di Sungai Cangar

belum ada, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang “Keanekaragaman

Plankton di Sungar Cangar  Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Kota

Batu”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui jenis-jenis

plankton yang ada, keanekaragaman dan dominansi serta mengetahui parameter

fisika dan kimia perairan di Sungai Cangar Desa Sumber Brantas Kecamatan

Bumiaji Kota Batu.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat diajukan rumusan

masalah sebagai berikut:

1. Apa saja jenis plankton yang terdapat di Sungai Cangar Desa Sumber Brantas

Kecamatan Bumiaji Kota Batu?

2. Plankton apa saja yang mendominansi di Sungai Cangar Desa Sumber Brantas

Kecamatan Bumiaji Kota Batu?

3. Berapakah indeks diversitas plankton di Sungai Cangar Desa Sumber Brantas

Kecamatan Bumiaji Kota Batu?

1.3 Asumsi Penelitian

Sungai Cangar mempunyai ekosistem yang di dalamnya terdapat interaksi

antara faktor biotik dan abiotik yang mendukung kehidupan plankton. Selain itu

Sungai Cangar mempunyai perbedaan faktor fisika-kimia perairan. Adanya

perbedaan faktor fisika-kimia perairan Sungai Cangar akan mempengaruhi jenis

plankton yang hidup, tingkat keanekaragaman, dan tingkat dominansi plankton di

Sungai Cangar.

1.4 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui jenis-jenis plankton yang terdapat di Sungai Cangar Desa Sumber

Brantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu.
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2. Mengetahui jenis-jenis plankton yang mendominansi di Sungai Cangar Desa

Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

3. Mengetahui indeks diversitas plankton di Sungai Cangar Desa Sumber Brantas

Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

1.5 Hipotesis Penelitian

1.5.1 Hipotesis kerja

Jika Sungai Cangar Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu

merupakan lingkungan perairan yang mendukung kehidupan plankton, maka di

Sungai Cangar Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu akan

dijumpai berbagai jenis plankton yang hidup di dalamnya.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi ilmiah

tentang keanekaragaman plankton di Sungai Cangar Desa Sumber Brantas

Kecamatan Bumiaji Kota Batu yang didasarkan pada indeks diversitas dan indeks

dominansi. Selain itu penelitian ini bisa digunakan sebagai salah satu

pertimbangan juga untuk menentukan kebijakan-kebijakan terkait dengan

pengelolaan sungai di objek wisata pemandian air panas Cangar.
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