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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.2. Latar Belakang 

Indonesia memiliki wilayah perairan kurang lebih tiga perempat bagian dari 

daratan. Dari segi ekosistem kita, dapat membedakannya menjadi air tawar, air laut, 

dan air payau seperti yang terdapat pada muara sungai yang besar. Dari ketiga 

ekosistem perairan tersebut, air laut dan air payau, merupakan bagian yang tersebar, 

yaitu lebih dari 97%. Sisanya adalah air tawar dengan jumlah dan kondisi yang 

terbatas, tetapi sangat dibutuhkan oleh manusia dan banyak organisme hidup lainnya 

untuk keperluan hidup (Barus, 2004). 

Hanya 3% air di muka bumi ini adalah air tawar (Kimball, 1999). Habitat air 

tawar dapat dibagi menjadi dua yaitu air tergenang atau habitat lentic dan air mengalir 

atau habitat lotic (Odum, 1994). Perairan lentic atau perairan menggenang dapat 

dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu rawa, danau, dan waduk (Barus, 2004). Perairan 

lotic atau perairan mengalir dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu mata air dan 

aliran air atau sungai (Odum, 1993).  

Sungai merupakan salah satu perairan lotic (mengalir) yang dipengaruhi oleh 

banyak faktor. Sungai dipengaruhi oleh aktivitas alam dan aktivitas manusia di 

Daerah Aliran Sungai (DAS). Pada umumnya aktivitas manusia yang mempengaruhi 

ekosistem sungai meliputi kegiatan pertanian, pemukiman, dan industri. Secara 

langsung atau tidak langsung sampah atau limbah pertanian, pemukiman, dan industri 
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yang masuk ke sungai dapat mengakibatkan perubahan sifat fisika, kimia, maupun 

sifat biologi sungai (Wargadinata, 1995). 

Menurut UPT TAHURA R. Soerjo (2010) Sungai Cangar merupakan salah satu 

sungai yang berada di Kecamatan Bumiaji, Desa Sumber Brantas 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. 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 benthos. 

Benthos adalah organisme yang mendiami dasar perairan dan tinggal di dalam 

atau melekat pada sedimen dasar perairan. Berdasarkan ukuran tubuhnya benthos 

dapat dibagi atas makrobenthos yaitu kelompok benthos yang berukuran >2 mm, 

meiobenthos yaitu kelompok benthos yang berukuran 0,2–2 mm, dan mikrobenthos 

yaitu kelompok benthos yang berukuran <0,2 mm (Barus, 2004). 

Makrobenthos merupakan organisme yang melekat atau beristirahat pada dasar 

atau hidup pada sedimen dasar (Hariyanto et al., 2008). Perairan yang tercemar akan 

mempengaruhi kelangsungan hidup makrobenthos karena makrobenthos merupakan 

organisme air yang mudah  terpengaruh oleh adanya bahan pencemar, baik pencemar 

fisik maupun kimia.  

Kelimpahan makrobenthos juga mempengaruhi suatu perairan karena pola 

kemerataan kelimpahan makrobenthos di setiap stasiun sungai berbeda–beda. Suatu 

perairan yang sehat atau belum tercemar akan menunjukkan jumlah individu yang 
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seimbang dari hampir semua spesies yang ada. Sebaliknya suatu perairan tercemar, 

penyebaran jumlah individu tidak merata dan cenderung ada spesies yang 

mendominasi (Odum, 1994). 

Penelitian tentang makrobenthos pada sumber air panas di Indonesia, 

khususnya di Jawa Timur masih kurang. Penelitian Novrita (1995 dalam Elvina et al., 

2012) yang dilakukan pada aliran air panas Bukik Gadang Koto Anau Solok, 

Sumatera Barat dengan suhu 30-47oC terdapat 22 genus benthos yang tergolong 

dalam 6 kelas yaitu Arachnida, Crustacea, Gastropoda, Hirudinae, Insecta, dan 

Oligochaeta.  

Sejauh ini informasi mengenai kelimpahan dan jenis makrobenthos di Sungai 

Cangar sedikit, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang “Studi Kelimpahan 

dan Jenis Makrobenthos di Sungai Cangar Desa Sumber Brantas Kota Batu”. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

1. Jenis makrobenthos apa sajakah yang dapat ditemukan di sungai Cangar Desa 

Sumber Brantas Kota Batu? 

2. Berapakah tingkat kelimpahan dan dominansi makrobenthos di sungai Cangar 

Desa Sumber Brantas Kota Batu? 

3. Berapakah tingkat keanekaragaman makrobenthos di sungai Cangar Desa 

Sumber Brantas Kota Batu? 
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1.4. Asumsi Penelitian 

Asumsi pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Sungai Cangar merupakan daerah yang memenuhi syarat hidup makrobenthos. 

2. Di wilayah sungai Cangar akan ada tingkat keanekaragaman dan tingkat 

dominansi yang berbeda antar organisme. 

3. Jenis substrat yang berbeda akan mempengaruhi tingkat kelimpahan 

makrobentos di sungai Cangar. 

 

1.5. Hipotesis Kerja 

Jika kondisi sungai Cangar memenuhi syarat hidup makrobenthos, maka akan banyak 

ditemukan jenis makrobenthos.  

Jika di sungai Cangar banyak ditemukan makrobenthos, maka akan dapat dihitung 

tingkat kelimpahan, dominansi, dan keanekaragaman. 

 

1.6. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui jenis makrobenthos yang dapat ditemukan di sungai Cangar Desa 

Sumber Brantas Kota Batu. 

2. Mengetahui tingkat kelimpahan dan tingkat dominansi makrobenthos di sungai 

Cangar Desa Sumber Brantas Kota Batu. 

3. Mengetahui tingkat keanekaragaman makrobenthos di sungai Cangar Desa 

Sumber Brantas Kota Batu. 
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1.7. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi informasi penting tentang 

keanekaragaman, dominansi dan kelimpahan makrobenthos di objek Wisata 

pemandian air panas Cangar Desa Sumber Brantas Kota Batu, serta sebagai salah satu 

pertimbangan juga untuk menentukan kebijakan-kebijakan terkait dengan 

pengelolaan sungai di objek Wisata pemandian air panas Cangar. 
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