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PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sungai merupakan suatu bentuk ekosistem aquatik yang berperan penting

dalam daur hidrologi dan berfungsi sebagai daerah tangkapan air bagi daerah

disekitarnya. Kondisi perairan suatu sungai sangat di pengaruhi oleh karakteristik

yang dimiliki oleh lingkungan sekitarnya. Sebagai suatu ekosistem, sungai

mempunyai berbagai komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi

membentuk suatu jalinan fungsional yang saling mempengaruhi. Komponen pada

ekosistem sungai akan terintegrasi satu sama lainnya sehingga membentuk suatu

aliran energi yang akan mendukung stabilitas ekosistem tersebut (Febrita, 2004).

Salah satu sungai yang sangat berpengaruh terhadap daur hidrologi untuk

masyarakat Jawa Timur adalah sungai Surabaya.

Sungai Surabaya merupakan anak sungai dari Kali Brantas, memiliki

panjang lebih kurang 41 km mengalir melintasi kota Mojokerto, Gresik dan

Surabaya. Sungai Surabaya merupakan anak sungai dari Kali Brantas. Sungai

Surabaya memiliki peranan penting bagi masyarakat sekitar bantaran sungai

sebagai sumber air bersih. Bantaran Sungai Surabaya juga banyak di manfaatkan

oleh penduduk sekitar sebagai pemukiman, pertanian dan berbagai aktifitas

industri. Aktifitas industri yang semakin berkembang nyatanya tidak memberikan

dampak yang positif terhadap kelestarian lingkungan sungai. Termasuk

kelestarian biota air yang ada di sepanjang aliran Sungai Surabaya, salah satu

biota yang cukup terpengaruh adalah plankton.
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Plankton adalah organisme baik tumbuhan maupun hewan yang umumnya

berukuran kecil (mikro), melayang di air, tidak mempunyai daya gerak aktif

sehingga distribusinya banyak di pengaruhi oleh arus air (Ikeda and Omori, 1976).

Plankton terdiri dari zooplankton dan fitoplankton, dimana keanekaragamannya

dipengaruhi oleh faktor abiotik seperti tingkat kecerahan, intensitas cahaya, BOD,

DO dan mineral yang terkandung di dalam air.

Penelitian mengenai keanekaragaman plankton belum banyak dilakukan

dan penelitian sejenis belum pernah dilakukan di Sungai Surabaya. Oleh

karenanya penelitian tentang keanekaragaman plankton pada aliran Sungai

Surabaya perlu di lakukan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah yang dapat

diambil adalah bagaimana keanekaragaman plankton pada aliran Sungai

Surabaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keanekaragaman

plankton pada perairan Sungai Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi data

keanekaragaman plankton pada aliran Sungai Surabaya. Sehingga dapat di jadikan

rujukan data bagi penelitian di masa mendatang.


