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ANALISIS STATUS PENCEMARAN AIR SUNGAI DENGAN 

MAKROBENTOS SEBAGAI BIOINDIKATOR DI ALIRAN 

SUNGAI SUMUR PUTRI TELUK BETUNG 

 

 

Oleh 

Merliyana 

 

 

ABSTRAK 

 

Pencemaran adalah masuknya zat, energi atau komponen lain kedalam lingkungan 

oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai 

ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat 

berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui tingkat pencemaran air sungai Sumur Putri Teluk Betung menggunakan 

parameter biologi, fisika dan kimia. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 

Line Transek pada 3 titik lokasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

komposisi makrobentos yang didapat yaitu 6 famili, diantaranya 4 famili dari kelas 

Gastropoda, 1 famili dari kelas Crustacea dan 1 famili dari kelas Polychaeta. Indeks 

keanekaragaman (H’) pada ketiga lokasi berkisar 0,562-1,255. Indeks keseragaman 

(E) berkisar antara 0,044-0,287 dan indeks dominansi (D) berkisar antara 0,313-

0,625. Hasil pengukuran parameter fisika-kimia pada ketiga lokasi yaitu suhu 

berkisar 22°C-26°C, pH berkisar 5-7, kecerahan berkisar 19-40cm, DO berkisar 5-7 

mg/L, BOD berkisar 1-5 mg/L, COD berkisar 1-2 mg/L. Berdasarkan data diatas 

menjukkan bahwa kualitas perairan tercemar sedang. 

 

Kata Kunci: Pencemaran, Makrobentos 
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MOTTO 

 

 

 ِ لَيه ِِش عَََلٰ ِرجه ُم مهن يَمه نِِهۦ َوِمۡنه ِِش عَََلٰ بَطه ن يَمه ُم مه آٖءٖۖ فَِمۡنه ن مه هٖة ّمِ ُ َخلََق ُُكه َدآب َّلله
 
ُم مهن َوٱ  َوِمۡنه

ٖء قَِديٞر  َ عَََلٰ ُُكِّ ََشه َّلله
 
نه ٱ

ِ
ُ َما يََشآُءٖۚ ا َّلله

 
لُُق ٱ بَعٖٖۚ ََيه ٓ َٱره ِِش عَََلٰ  (Q.S An-Nur: 45) )٥٤(يَمه

Artinya: 

Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan 

itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki 

sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa 

yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S 

An-Nur ayat 45)
1
 

 

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h.356 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Air merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan bagi kelangsungan 

hidup organisme.
1
 Air dimanfaatkan manusia untuk kehidupan sehari-hari sebagai 

air minum, memasak makanan, mandi, mencuci, irigasi, industri, perikanan, 

pembangkit tenaga listrik dan rekreasi.
2
 Semua kegiatan kehidupan manusia dari 

kebutuhan pangan sampai kebutuhan industri memerlukan air dengan jumlah yang 

cukup dan kualitas sesuai dengan kebutuhannya. 

Kualitas suatu perairan selalu berubah-ubah baik dari segi kualitas maupun 

kuantitas, hal tersebut dipengaruhi oleh adanya aktivitas makhluk hidup.
3
 

Kebutuhan air tidak hanya tergantung pada kuantitas, namun tergantung juga pada 

kualitasnya. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan air juga akan meningkat. 

Sementara itu luas hutan yang berfungsi sebagai wadah penyimpanan air terus 

berkurang, karena ditebang dan dikonversi menjadi lahan pertanian, tempat 

                                                           
1
 Agoes soegianto, Ekologi Perairan Tawar, (Surabaya: pusat penerbitan dan percetakan 

(AUP), 2010), h.44 
2
 Eki Murtianingtyas, “Identifikasi Invertebrata Makro Sebagai Bioindikator Kualitas Air 

Sungai Ranu Pakis Di Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang”.  (Disertai Program Studi Pendidikan 

Biologi Universitas Jember, 2006), h.16. 
3
Ibid 
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pemukiman penduduk, kawasan industri dan tempat kegiatan lainnya.
4
 Salah satu 

ekosistem air tawar yang menyediakan air adalah sungai. Sungai yang digunakan 

sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dapat mengalami 

gangguan keseimbangan ekosistemnya, karena ulah manusia itu sendiri yang dapat 

menghasilkan bahan pencemar yang mencemari sungai. 

Menurut Miller (1984), pencemaran air terjadi bila ada suatu bahan atau 

keadaan (misalnya panas) yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas 

badan air sampai suatu tingkat tertentu sehingga tidak memenuhi baku mutu atau 

tidak dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Jadi pencemaran tidak hanya 

tergantung kepada wujud dari bahan pencemar, namun juga tergantung kepada 

tujuan penggunaan air tersebut.
5
 Masuknya bahan pencemar ke dalam sungai dapat 

mengubah kondisi fisika dan kimia dari lingkungan tersebut sehingga mengubah 

keragaman komunitas air sungai, karena spesies yang ada dalam lingkungan 

tersebut tidak semua toleran terhadap tekanan kondisi lingkungan itu, melainkan 

mempunyai batas-batas toleransi sendiri.
6
 

 

 

 

 

                                                           
4 Loc.Cit. h.44 
5
 Agoes soegianto, Ekologi Perairan Tawar, (Surabaya: pusat penerbitan dan percetakan 

(AUP), 2010), h.45 
6 Rotua Lelawaty, Et.al., Kualitas Air Sungai Bone (Gorontalo) Berdasarkan Bioindikator 

Makroinvertebrata, (Makassar: Fakultas Ilmu Kelautan Universitas makassar,  2009), h.4. 
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Seperti dalam firman Allah sebagai berikut: 

  مْ ظَهََر الفََساُد فِْي البَرِّ َوالبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْيِدي لِيُِذْيقَهُْم بَْعَض الَِّذْي َعِملُْىا لََعلَّهُ 

  ( 41: (Q.S. Ar-Rum) )﴾14﴿ يَْرِجُعْىنَ 

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian 

dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).
7
 

Ayat diatas menegaskan bahwa kerusakan disebabkan oleh aktivitas manusia 

itu sendiri. Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas, memanfaatkan, mengelola 

dan memelihara. Tetapi seringkali manusia lalai dengan kedudukan sebagai 

khalifah di bumi. Pemanfaatan yang mereka lakukan terhadap alam seringkali 

tidak diiringi dengan usaha pelestarian. Keserakahan dan perlakuan buruk sebagai 

manusia terhadap alam justru mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan 

terhadap hewan yang rumahnya di rusak oleh manusia. 

Sungai menjadi penyedia air yang paling utama bagi manusia. Dengan 

dijadikannya penyedia air yang paling utama inilah yang menimbulkan dampak 

negatif pada sungai. Dampak negatif yang terjadi pada sungai berupa terjadinya 

pencemaran air yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Aktivitas yang biasa 

dilakukan manusia diantaranya adalah membuang sampah dan membuang limbah 

industri langsung ke aliran sungai yang dapat berdampak pada organisme perairan. 

                                                           
7
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h.326. 
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Sungai dimanfaatkan manusia untuk mandi dan mencuci dengan 

menggunakan sabun dan detergen yang mengandung bahan kimia. Bahan kimia 

yang terdapat pada sabun dan detergen dapat menyebabkan sungai menjadi 

tercemar. Perilaku dan kegiatan manusia tersebut yang membuang limbah dan 

sampah pada aliran sungai tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi adalah 

masalah utama yang dapat menyebabkan pencemaran.  

Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi, 

dan komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun 

sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai 

dengan peruntukannya.
8
 Pencemaran pada suatu perairan dapat menimbulkan 

kerusakan yang akan berdampak pada penurunan kualitas perairan tersebut. 

Sumber-sumber pencemaran berasal dari berbagai macam sumber yaitu sabun atau 

deterjen, sampah dan limbah industri.
9
 

Sungai sebagai salah satu ekosistem perairan memiliki manfaat yang besar 

bagi makhluk hidup. Kehidupan yang terdapat di dalam ekosistem tersebut 

memiliki karakter khas dari ekosistem yang lain. Manusia sebagai makhluk yang 

juga ikut merasakan manfaat dari ekosistem ini memiliki tanggung jawab besar 

untuk menjaga dan membedayakan potensi yang besar ini.
10

 

                                                           
8
 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 

Pengendalian Pencemaran Air, Sistem Informasi Lingkungan Hidup Provinsi Lampung,” (On-line), 

tersedia di: http://bplhd.lampungprov.go.id (6 Febuari 2017). 
9
 Eki Murtianingtyas, “Identifikasi Invertebrata Makro Sebagai Bioindikator Kualitas Air 

Sungai Ranu Pakis Di Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang”.  (Disertai Program Studi Pendidikan 

Biologi Universitas Jember, 2006), h.5 
10

 Rotua Lelawaty, Op.Cit, h.6 

http://bplhd.lampungprov.go.id/
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Pada perairan terdapat kelompok organisme yang tidak toleran dan kelompok 

organisme yang toleran terhadap bahan pencemar. Organisme yang dapat 

dijadikan sebagai indikator biologi pada perairan tercemar adalah organisme yang 

dapat memberikan respon terhadap sedikit atau banyaknya bahan pencemar. 

Organisme yang tidak toleran akan mengalami penurunan kelimpahannya, bahkan 

akan hilang dari lingkungan perairan tersebut. Organisme yang tidak toleran dapat 

dijadikan indikator terhadap kualitas air yang bersih dan normal.
11

 

Penggunaan organisme indikator dalam penentuan kualitas air sangat 

bermanfaat karena organisme tersebut akan memberikan reaksi terhadap keadaan 

kualitas perairan.
12

 Makrobentos merupakan salah satu organisme akuatik menetap 

di dasar perairan yang memiliki pergerakan relatif lambat serta daur hidup relatif 

lama sehingga memiliki kemampuan merespon kondisi kualitas air secara terus 

menerus.
13

   

Makrobentos juga dapat didefinisikan sebagai hewan invertebrata hidup pada 

sedimen atau substrat lain. Makrobentos biasanya berupa siput, kepiting, tiram air 

tawar, kerang dan termasuk larva serangga.
14

 Makrobentos adalah organisme yang 

                                                           
11

 Melati Ferianita Fachrul, Metode Sampling Bioekologi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.87 
12

 Ibid, h.88 
13

 Hilda Zulkifli dan Doni Setiawan, “Struktur organisme makrozoobentos di perairan sungai 

musi kawasan pulokerto sebagai instrumen Biomonitoring”. (Makalah yang disampaikan pada Seminar 

Nasional Biologi, yang diselenggarakan oleh Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, 2009). 
14

 Melati Feriana Fachrul, Op. Cit., h.101  
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hidup didasar perairan dan tersaring oleh saringan yang berukuran mata saring 

1,0x1,0 milimeter. Dewasanya berukuran 3-5 milimeter.15 

Kelimpahan dan keanekaragaman makrobentos sangat bergantung pada 

toleransi dan tingkat sensitifnya terhadap kondisi lingkungannya. Kisaran toleransi 

dari makrobentos terhadap lingkungan berbeda-beda. Perairan yang sehat atau 

belum tercemar akan menunjukan jumlah individu yang seimbang atau sama 

besar jumlahnya dari jumlah keberagaman spesies makrobentos yang ada. 

Sedangkan perairan yang tercemar penyebaran jumlah individu tidak merata dan 

cenderung terdapat spesies makrobentos yang mendominasi.16 

Tingkat keanekaragaman makrobentos yang terdapat di lingkungan perairan 

dapat digunakan sebagai indikator pencemaran. Struktur komunitas hewan 

makrobentos dapat diketahui berdasarkan komposisi, kelimpahan, 

keanekaragaman, dan distribusinya. Hubungan timbal balik antara organisme 

perairan dengan sumber pencemaran organik yaitu seperti limbah organik dari 

bangkai hewan dan tanaman, bekas daun, dan kertas.  

Pencemaran anorganik yaitu air limbah industri dapat mengandung berbagai 

jenis bahan anorganik seperti magnesium klorida. Limbah anorganik dapat 

dihasilkan dari pabrik contohnya pabrik tekstil yang berada di daerah Cilacap 

menghasilkan limbah cair berwarna yang dapat menyebabkan pencemaran air 

                                                           
15

 Sapto Purnomo Putro, Metode Sampling Penelitian Makrobentos, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2014), h. 1 
16

 Odum E. P. Dasar-Dasar Ekologi Edisi Ketiga, (Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada Pres, 

1994), h. 370 
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(Pratiwi,2010).
17

 Gangguan pada suatu perairan akibat dari tekanan lingkungan 

oleh kegiatan manusia maupun proses alamiah sangat mempengaruhi kehidupan 

organisme aquatik yang ada di perairan tersebut. 

Penelitian tentang status pencemaran air sungai dengan makrobentos sebagai 

bioindikator di aliran sungai telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Simamora (2012) dalam jurnalnya yang berjudul 

“Kualitas Air Sungai Bone (Gorontalo) Berdasarkan Bioindikator 

Makroinvertebrata”, diketahui bahwa ekosistem Sungai Bone cenderung terganggu 

dan kualitas airnya tercemar pada level sedang/menengah dengan kekayaan Famili 

makroinvertebrata bervariasi antara 12-20 Famili dengan rata-rata EPT (Ordo 

Ephemeroptera, Plecoptera dan Trichoptera) 45,52% dan FBI (family biotic 

index) 5,61 kecuali pada bagian hilir yang tercemar berat dengan 1 Famili dengan 

EPT (Ordo Ephemeroptera, Plecoptera dan Trichoptera) kurang dari 1%  dan FBI 

(family biotic index) 6,81. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wijayanti (2007), dalam jurnalnya 

tentang “Kajian kualitas Perairan Di Pantai Kota Bandar Lampung Berdasarkan 

Komunitas Hewan Makrobentos”. Hasil yang didapat pada penelitian tersebut 

adalah telah ditemukan beberapa jenis hewan makrobentos yang terdiri dari empat 

kelas yaitu Polychaeta, Bivalvia, Sipunculoidea dan Crustacea. Komposisi pada 

lokasi industri batubara terdapat kelas Polychaeta 83 % dan Crustacea 17 %. 

                                                           
17

 Yuli Pratiwi, “Penentuan Tingkat Pencemaran Limbah Industri Tekstil Berdasarkan Nutrion 

Value Coeficient Bioindikator”. Jurnal Teknologi, Vol.3 No.2 (Desember 2010), h.129-130 
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Lokasi pelabuhan Polychaeta 84 % , Bivalvia 10 % dan Crustacea 6 %. Lokasi 

pemukiman Polychaeta 80 %, Sipunculidea 4 % dan Crustacea 16 %. Lokasi 

Pariwisata Polychaeta 78 %, Bivalvia 13 %, Sipunculidea 6 % dan Crustacea 3 %. 

Kelimpahan tertinggi dalam struktur komunitas hewan makrobentos adalah kelas 

Polychaeta yang menunjukan bahwa hewan ini mempunyai kemampuan 

beradaptasi yang tinggi terhadap perubahan lingkungan.  

Berdasarkan uraian penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai Analisis Status 

Pencemaran Air Sungai Dengan Makrobentos Sebagai Bioindikator Di Aliran 

Sungai Sumur Putri Teluk Betung. Mengingat fungsi dari Sungai Sumur Putri 

yang banyak dimanfaatkan warga dan dapat dijadikan objek wisata. Sungai Sumur 

Putri yang berada di Teluk Betung Bandar Lampung ini memiliki kondisi fisik 

yang berbatu dan berarus tenang. Warga sekitar biasanya memanfaatkan sungai 

tersebut untuk mencuci, mandi, mencari ikan dan membuang sampah. Serta 

didekat aliran sungai tersebut terdapat pabrik air mineral yang membuang 

limbahnya ke sungai yang dapat mencemari air Sungai Sumur Putri. 

Adanya aktivitas warga dan industri yang terdapat di aliran sungai Sumur 

Putri ini dapat menurunkan kualitas air apabila warga sekitar tidak 

memanfaatkannya dengan bijak dan tepat, maka dapat mengganggu kehidupan 

biota sungai di perairan Sungai Sumur Putri tersebut. Mengingat pentingnya 

peranan makrobentos sebagai bioindikator suatu perairan hal ini dapat dijadikan 
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sebagai dasar penelitian untuk mengetahui kualitas perairan sungai Sumur Putri 

Teluk Betung.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dapat di 

identifikasi sebagai berikut: 

1. Pada beberapa titik di aliran Sungai Sumur Putri dimanfaatkan untuk 

keperluan aktivitas manusia seperti mencuci, mandi dan membuang sampah 

yang dapat menyebabkan pencemaran air sungai 

2. Terdapat bangunan pabrik air mineral yang membuang limbah pabrik di aliran 

Sungai Sumur Putri 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti perlu membatasi 

masalah yaitu : 

1. Penelitian ini menggunakan tiga stasiun penelitian yang berbeda 

2. Penelitian ini akan melakukan pengujian parameter biologi, fisika dan kimia 

di Sungai Sumur Putri Teluk Betung 

3. Penelitian ini akan mengamati jenis makrobentos di Sungai Sumur Putri Teluk 

Betung sebagai bioindikator pencemaran air sampai tingkat Famili 

 

D. Rumusan Masalah 

1.  Bagaimanakah tingkat pencemaran air Sungai Sumur Putri Teluk Betung? 
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2. Bagaimana tingkat keanekaragaman makrobentos yang terdapat di Sungai 

Sumur Putri Teluk Betung? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tingkat pencemaran air Sungai Sumur Putri Teluk Betung 

menggunakan parameter biologi, fisika dan kimia.  

2. Untuk mengetahui keanekaragaman makrobentos pada Sungai Sumur Putri 

Teluk Betung 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi institusi UIN Raden Intan Lampung sebagai bahan masukan untuk 

menambah kepustakaan tentang tingkat pencemaran air sungai Sumur Putri 

Teluk Betung dan keanekaragaman makrobentos.  

2. Bagi peneliti, penelitian ini untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman 

bagi pembaca dan melanjutkan penelitian yang sejenis dan lebih mendalam 

dengan variabel yang berbeda. 

3. Bagi masyarakat yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai kondisi pencemaran air sungai yang terjadi di Sungai Sumur Putri 

sehingga dapat membuat masyarakat sadar akan pentingnya menjaga 

ekosistem sungai. 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pencemaran Air 

Menurut Undang-undang pokok pengelolaan lingkungan hidup Nomor 4 

Tahun 1982, pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, 

zat, energi atau komponen lain kedalam lingkungan oleh kegiatan manusia atau 

proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang 

menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai 

dengan peruntukannya.
1
 Pencemaran terhadap lingkungan dapat terjadi di mana 

saja dengan laju yang sangat cepat dan beban pencemaran yang semakin berat 

akibat limbah industri dari berbagai bahan kimia termasuk logam berat. 

Pencemaran lingkungan yang disebabkan bahan pencemar ini dapat menimbulkan 

gangguan terhadap kesehatan bahkan dapat berakibat terhadap jiwa manusia. 

Air merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan bagi kelangsungan 

hidup organisme dan berbagai usaha peningkatan kesejahteraan manusia seperti 

perikanan, perindustrian dan pembangkit tenaga listrik.
2
 Air biasanya disebut 

tercemar ketika terganggu oleh kontaminan antropogenik dan ketika tidak bisa 

mendukung kehidupan manusia, seperti air minum. 

                                                           
1
Peraturan undang-undang pokok pengelolaan lingkungan hidup Nomor 4 Tahun 1982, (On-

line), tersedia di: http://bplhd.lampungprov.go.id (9 April 2017). 
2
 Agoes soegianto., Ekologi Perairan Tawar (Surabaya: Pusat Penerbitan dan  Percetakan  

AUP, 2010) h.44 

http://bplhd.lampungprov.go.id/
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Peraturan pemerintah RI No. 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air 

dan pengendalian pencemaran air menyebutkan bahwa, pencemaran air adalah 

berubahnya tatanan (komposisi) air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air 

menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
3
 

Menurut Miller (1998), pencemaran air terjadi bila ada suatu bahan atau keadaan 

(misalnya panas) yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas badan air 

sampai suatu tingkat tertentu sehingga tidak memenuhi baku mutu atau tidak dapat 

digunakan untuk keperluan tertentu.
4
 

Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik 

yang berbeda-beda seperti pembuangan limbah pabrik ke sungai dan pencemaran 

air oleh sampah yang dapat merusak ekosistem sungai dan menyebabkan banjir. 

Dampak pencemaran air dapat mempengaruhi perubahan struktur dan fungsi 

ekosistem sungai baik hewan maupun tumbuhan.
5
 

Pencemaran air dan bentuk aktivitas yang dilakukan oleh manusia seperti 

membuang sampah yang dapat menyebabkan stress (tekanan) lingkungan dapat 

memberikan pengaruh yang berbahaya kapada individu, populasi, komunitas dan  

 

                                                           
3
 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 

Pengendalian Pencemaran Air, Sistem Informasi Lingkungan Hidup Provinsi Lampung,” (On-line), 

tersedia di: http://bplhd.lampungprov.go.id (6 Febuari 2017). 
4
 Op.Cit., h.45 

5
 A. Tresna Sastrawijaya, Pencemaran Lingkungan, (Jakarta: Rineka cipta,2009), h.144 

http://bplhd.lampungprov.go.id/
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ekosistem.
6
 Lama-kelamaan komunitas itu akan dikuasai oleh spesies yang dapat 

hidup unggul, stabil dan mandiri di dalamnya. Proses semacam ini seluruhnya 

disebut suksesi, sedangkan komunitas yang sudah mencapai kemantapan disebut 

komunitas yang sudah mencapai puncak atau klimaks.
7
  

Pencemaran dalam suatu ekosistem yang cukup banyak akan meracuni semua 

organisme yang ada didalamnya. Penurunan dalam keanekaragaman spesies dapat 

juga dianggap sebagai suatu tanda ada pencemaran. Sumber pencemaran air dapat 

diklasifikasikan ke dalam: 

1. Sumber tetap atau berasal dari lokasi yang dapat diidentifikasi (point 

source). Sumber tetap adalah semua limbah yang berasal dari sumber yang 

dapat diidentifikasi dan mudah dikontrol. Bahan pencemar yang termasuk 

ke dalam sumber tetap diantaranya: a) yang berasal dari tempat treatment 

limbah, b) Runoff (limpasan) dari saluran-saluran sanitasi dari daerah 

urban (perkotaan), c) industri, d) tempat-tempat penyembelihan ternak. 

2. Sumber tidak tetap (non point source), Sumber tidak tetap meliputi limbah 

yang berasal dari runoff di daratan, dari atmosfer dan sumber yang sukar 

diidentifikasi dan sukar dikontrol. Bahan-bahan pencemaran ini meliputi: 

a) Runoff sedimen di daratan baikakibat ulah manusia maupun secara 

alami, b) Runoff bahan-bahan kimia seperti pupuk, pestisida dari daerah 

                                                           
6
 Ibid. h.49 

7
 Zoer’aini Djamal Irawan. Prinsip-prinsip ekologi ekosistem, lingkungan dan pelestariannya. 

(Jakarta:Bumi Aksara, 2012) h. 91-92 



14 

 

pertanian, c) sedimentasi akibat penambangan, dan d) tumpahan minyak 

dan bahan berbahaya lainnya.
8
 

Terdapat enam tingkatan pengaruh  pencemaran air sesuai dengan tingkat 

bahaya yang ditimbulkannya: 

1. Kelas 1: gangguan estetika (bau, rasa, pemandangan). 

2. Kelas 2: gangguan atau kerusakan terhadap harta benda 

3. Kelas 3: gangguan terhadap kehidupan hewan dan tumbuhan. 

4. Kelas 4: gangguan terhadap kesehatan manusia. 

5. Kelas 5: gangguan pada sistem reproduksi dan genetika manusia. 

6. Kelas 6: kerusakan ekosistem utama.
9
 

Untuk mencegah adanya penyakit yang timbul oleh pencemaran air maka 

kualitas badan air harus dijaga sesuai dengan baku mutu air. Menurut Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia nomer 82 tahun 2001, baku mutu air adalah 

ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi tau komponen yang ada atau 

unsur pencemar yang di tenggang keberadaannya dalam air. 

Klasifikasi mutu air dan pengelolaan kualitas air berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia nomer 82 tahun 2001 adalah sebagai berikut: 

 

 

                                                           
8
 Agoes soegianto., Ekologi Perairan Tawar (Surabaya: Pusat Penerbitan dan  Percetakan  

AUP, 2010) hal 48 
9
 Ibid, h.49 
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Tabel 1 Klasifikasi mutu air berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

nomer 82 tahun 2001 

Kelas Kegunaan 

I Air baku air minum atau peruntukan lain yang mempersyaratkan 

mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. 

II Prasarana/sarana rekreasi air, budidaya ikan air tawar, pertenakan, 

pengairan tanaman peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu 

air yang sama dengan kegunaan tersebut. 

III Pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi 

pertanaman atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air 

yang sama dengan kegunaan tersebut. 

IV Mengairi pertanaman dan untuk peruntukan lain yang 

mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. 

  

 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa baku mutu air dari kelas I 

sampai kelas IV kegunaannya berbeda-beda dalam kehidupan manusia. Golongan 

kelas I dapat dimanfaatkan sebagai air minum dalam kehidupan sehari-hari. 

Golongan kelas II yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai sarana rekreasi. 

Golongan kelas III dapat digunakan sebagai pembudidayaan ikan air tawar dan 

peternakan, sedangkan untuk golongan kelas IV digunakan untuk mengairi 

pertanaman. Dari golongan kelas I sampai kelas IV tersebut menunjukkan bahwa 

tingkat kejernihan airnya berbeda-beda. 

Bahan pencemaran ada yang mudah terurai menjadi tingkat yang tidak 

berbahaya di dalam air melalui proses dekomposisi oleh organisme dekomposer 

maupun proses alam, tetapi ada pula bahan pencemar yang sulit terdekomposisi, 
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dan bahkan terakumulasi di dalam jaringan berbagai organisme akuatik.
10

 Bahan 

pencemar air dapat diklasifikasikan ke dalam: 

1. Bahan yang degradable 

Bahan pencemar yang dapat terdegradasi (degradable) secara cepat 

(nonpersistent) dapat terurai dengan cepat melalui proses kimia secara 

alami, sepanjang bahan pencemar tersebut tidak terlampau banyak 

(overload) terdapat dalam sistem. misalnya limbah domestik dan nutrien 

tumbuhan. Secara normal bahan pencemar ini dapat terdegradasi ke dalam 

bentuk yang tidak membahayakan, namun terkadang bahan tersebut dapat 

juga berubah ke dalam bentuk yang lebih berbahaya. 

2. Bahan yang nondegradable. 

Bahan pencemar nondegradable tidak dapat terurai oleh proses purifikasi 

(permurnian) alami. Yang termasuk bahan pencemar ini adalah beberapa 

logam seperti merkuri, timah, arsen, beberapa garam logam, plastik, bakteri 

dan virus.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Ibid. h.45 
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B. Pencemaran Sungai 

Ekosistem air tawar dibedakan menjadi dua, yaitu perairan lentik dan perairan 

lotik. Sungai termasuk dalam perairan lotik yang ditandai dengan adanya arus. 

Perairan lotik berasal dari kata lotus yang artinya mencuci. Perairan lotik 

(mengalir) meliputi mata air, selokan atau sungai. 
11

 

Pada aliran air terdapat 2 zona utama, yaitu:  

a. Zona air deras: daerah yang dangkal dimana kecepatan arus cukup tinggi untuk 

menyebabkan dasar sungai bersih dari endapan dan materi lain yang lepas, 

sehingga dasarnya padat. Zona ini dihuni oleh bentos yang beradaptasi khusus 

atau organisme perifitik yang dapat melekat atau berpegang dengan kuat pada 

dasar yang padat. 

b. Zona air tenang: bagian air yang dalam di mana kecepatan arus sudah 

berkurang, maka lumpur dan materi lepas cenderung mengendap di dasar, 

sehingga dasarnya lunak, tidak sesuai untuk bentos permukaan tetapi cocok 

untuk penggali nekton dan pada beberapa kasus, plankton. 
12

 

Karakteristik sungai dan pencemaran yaitu jika limbah yang masuk kedalam 

sungai tidak berlebihan, umumnya aliran air sungai dapat menguraikan limbah 

tersebut dan dapat memperbarui suplai DO melalui difusi dengan atmosfer. 

Limbah yang masuk ke sungai umumnya memiliki kadar DO yang rendah, maka 

                                                           
11

 Agoes soegianto., Ekologi Perairan Tawar (Surabaya: Pusat Penerbitan dan  Percetakan  

AUP, 2010) h.49 
12

 Odum P Eugene. Dasar-Dasar Ekologi. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), 

h.375 
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pada bagian hilir kadar DO berangsur-angsur meningkat kembali sampai ketingkat 

normal. Waktu dan jarak yang diperlukan sungai untuk mengembalikan kadar 

oksigen sampai ke tingkat normal, sangat dipengaruhi oleh volume sungai, 

kecepatan aliran sungai, dan volume limbah yang masuk. Polutan (bahan 

pencemar) yang lambat atau tidak dapat terdegradasi di dalam sungai, maka perlu 

di cegah masuk ke dalam sungai.
13

 

 

C. Parameter Kualitas Air Secara Fisika dan Kimia 

1. Kualitas Perairan Berdasarkan Parameter Fisika 

a. Suhu 

Suhu sangat mempengaruhi pola penyebaran dan kelimpahan biota 

perairan. Secara umum laju pertumbuhan meningkat sejalan dengan 

kenaikan suhu. Dampak yang terjadi akibat peningkatan suhu berupa 

penurunan jumlah oksigen terlarut, peningkatan reaksi kimia, maka akan 

berkurangnya aktivitas kehidupan organisme perairan tersebut.
14

 

Peningkatan suhu mengakibatkan peningkatan viskositas, reaksi kimia, 

evaporasi, volatilisasi, serta menyebabkan penurunan kelarutan gas dalam 

air (gas O2,CO2, N2,CH4). Kisaran suhu optimum bagi pertumbuhan 

fitoplankton  di perairan adalah 20
0
C – 30

0
C. Berdasarkan keputusan 

                                                           
13

 Sudarmo, “Karakteristik Sungai, Indikator Kualitas Air” (On-line), tersedia di: 

http://plantagama.com (16 April 2017) 
14 Henni Wijayanti, “Kajian Kualitas Perairan Di Pantai Kota Bandar Lampung Berdasarkan 

Komunitas Hewan Makrobenthos”. (Tesis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai 

Derajat Magister (S2), Universitas Diponegoro Semarang, 2007) 

http://plantagama.com/
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menteri kesehatan RI Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002, temperatur 

maksimum yang diperbolehkan dalam air minum sebesar kurang lebih 3
0
C.  

b. Kecerahan 

Kejernihan sangat ditentukan oleh partikel-partikel terlarut dalam 

lumpur, kemampuan cahaya matahari untuk menembus sampai ke dasar 

perairan dipengaruhi oleh kekeruhan (turbidity) air. Pengaruh utama dari 

kekeruhan adalah kemampuan cahaya matahari yang tidak menembus 

sampai ke dasar perairan, sehingga menyebabkan penurunan aktivitas 

fotosintesis ini berakibat pada penurunan aktivitas perairan.
15

 

2. Kualitas Perairan Berdasarkan Parameter Kimia 

a. pH (derajat keasaman) 

pH merupakan faktor pembatas bagi organisme yang hidup di suatu 

perairan. Derajat keasaman atau pH air menunjukkan aktivitas ion hidrogen 

dalam suatu perairan. Nilai pH pada banyak perairan alami berkisar antara 

4 sampai 9. Perairan dengan pH < 7 maka perairan ini bersifat asam, 

sedangkan dengan pH > 7 maka perairan tersebut bersifat alkalis (basa) dan 

pH = 7 disebut sebagai netral. Perubahan pH air bergantung pada polutan 

air, air yang memiliki pH lebih kecil atau lebih besar dari kisaran normal 

maka akan mempengaruhi kehidupan jasad renik.
16
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b. DO (Dissolved Oxygen) 

DO (Dissolved Oxygen) adalah jumlah oksigen yang terlarut dalam 

volume air tertentu pada suatu suhu dan tekanan atmosfer tertentu. Oksigen 

merupakan salah satu faktor pembatas, sehingga bila ketersediaannya di 

dalam air tidak mencukupi kebutuhan biota, maka akan menghambat 

aktivitas di dalam perairan tersebut. Rendahnya kadar oksigen dapat 

berpengaruh terhadap fungsi biologis dan lambatnya pertumbuhan, bahkan 

dapat mengakibatkan kematian.  

Perairan dikatakan mengalami pencemaran yang serius jika kadar DO 

dibawah 4 ppm. Kadar DO yang rendah dapat memberikan pengaruh yang 

berbahaya pada komunitas air.
17

 Kehidupan di air dapat bertahan jika 

terdapat oksigen terlarut minimal sebanyak 5 ppm ( 5 part per million atau 

5 mg oksigen untuk setiap liter air) selebihnya bergantung kepada 

ketahanan organisme, derajat keaktifannya, kehadiran bahan pencemar, dan 

suhu air. 
18

 

Sungai dapat dengan cepat memurnikan (mempurifikasi) bahan-bahan 

pencemar yang masuk kedalamnya, khusunya limbah yang membutuhkan 

oksigen dan limbah panas. Semakin ke arah hilir, konsentrasi DO dapat 

kembali pada tingkat yang normal. Besarnya waktu dan jarak yang 

diperlukan oleh sungai untuk menetralkan bahan pencemar sangat 
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ditentukan oleh volume dan kecepatan aliran air sungai serta besarnya 

bahan pencemar yang masuk.
19

 

c. BOD (Biologycal Oxigen Demand) 

Suatu perairan menggambarkan keberadaan bahan organik yang dapat 

didekomposisi secara biologis (biodegradable) oleh mikroorganisme 

melalui pengurangan jumlah O2 terlarut. Hal ini menyebabkan perairan 

dengan kandungan bahan organik yang tinggi, O2 terlarutnya rendah 

sehingga akan berpengaruh terhadap kondisi fisiologis organisme yang 

hidup didalamnya.
20

 

d. COD (Chemical Oxygen Demand) 

Jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurai seluruh bahan 

organik yang terkandung dalam air. Hal ini karena bahan organik yang ada 

sengaja diurai secara kimia dengan menggunakan oksidaror kuat kalium 

bikromat pada kondisi asam dan panas dengan katalisator perak sulfat, 

sehingga segala macam bahan organik baik yang mudah diurai maupun 

yang kompleks dan sulit diurai akan teroksidasi.   

Banyak zat organik yang tidak mengalami penguraian biologis secara 

cepat berdasarkan pengujian BOD lima hari, tetapi senyawa-senyawa 

organik tersebut juga menurunkan kualitas air. Bahan-bahan yang stabil 

terhadap reaksi biologi dan mikroorganisme dapat ikut teroksidasi dalam 
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uji COD. 96% hasil uji COD yang dilakukan selama 10 menit, kira-kira 

akan setara dengan hasil uji BOD selama 5 hari.
21

 

 

D. Makrobentos Sebagai Bioindikator  

Hewan makrobentos memiliki berbagai peranan penting antara lain, sebagai 

bagian penting dalam sistem jaring-jaring makanan ekosistem perairan, baik 

sungai, danau, pesisir maupun laut dalam. Memiliki peranan penting dalam 

memperbaiki struktur sedimen melalui aktivitas menggali lubang, mengebor, 

bioturbasi, ekskresi dan lain-lain. Sebagai bagian penting dalam menentukan 

kualitas perairan atau bioindikator, melalui kehadiran/ketidakhadiran, 

perbandingan jumlah kepadatan antar jenis/kelompok makrobentos antar ruang 

dan waktu, dan dominansi taksa tertentu.  

Organisme yang hidup di perairan dapat dijadikan pendeteksi kualitas suatu 

perairan, yang dikenal dengan nama bioindikator atau biological indicator.
22

 

Bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang saling berhubungan 

keberadaannya atau perilakunya sangat erat berhubungan dengan kondisi 

lingkungan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai petunjuk atau uji 

kuantitatif.
23
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Tabel 3 Klasifikasi derajat pencemaran air berdasarkan indeks diversitas 

komunitas hewan makrobentos
24

 

Derajat Pencemaran Indeks diversitas komunitas 

Tercemar berat  

Tercemar sedang 

Tercemar ringan 

Tidak tercemar 

 

<1,0 

1,0 – 1,6 

1,6 – 2,0 

> 2,0 

 

Penggunaan organisme sebagai indikator dalam penentuan kualitas air sangat 

bermanfaat karena organisme tersebut akan memberikan reaksi terhadap keadaan 

kualitas perairan. Dengan demikian, taksa indikator dapat melengkapi atau 

memperkuat penilaian kualitas perairan berdasarkan parameter fisika dan kimia.
25

  

Makrobentos adalah organisme dasar perairan, baik berupa hewan maupun 

tumbuhan, yang hidup di permukaan dasar ataupun di dasar perairan. Lind (1979) 

memberikan definisi makrobentos sebagai organisme yang hidup pada lumpur, 

pasir, batu, maupun sampah organik baik di dasar perairan laut, danau, kolam 

ataupun sungai. Makrobentos merupakan hewan melata, menetap, menempel, dan 

meliang di dasar perairan tersebut.
26

 Makrobentos memiliki beberapa cara adaptasi 

untuk mempertahankan hidupnya agar tidak terbawa oleh arus, antara lain : 

1. Melekat permanen pada substrat yang kokoh, seperti pada batu dan 

tanaman. 
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2. Mempunyai alat kait atau penghisap untuk melekat pada tempat yang licin. 

3. Permukaan bawah tubuh dapat dipakai untuk melekat pada dasar dengan 

perantaraan bagian tubuh yang lekat, contohnya seperti Gastropoda. 

4. Memiliki bentuk badan yang stream line yaitu bentuk badan yang seperti 

telur, melengkung lebar ke depan dan meruncing ke arah belakang 

menyebabkan tahanan minimum dari air yang mengalir melewatinya, 

contohnya seperti Insecta. 

5. Memiliki badan yang pipih sehingga memungkinkan mereka menemukan 

tempat berlindung di bawah batu dan celah-celah batu.
27

 

Makrobentos merupakan organisme yang hidup menetap (sesile) dan memiliki 

daya adaptasi yang bervariasi terhadap kondisi lingkungan. Tingkat 

keanekaragaman yang terdapat di lingkungan perairan dapat digunakan sebagai 

indikator pencemaran. Makrobentos digunakan sebagai bioindikator lingkungan 

perairan karena habitat hidupnya yang menetap. Makrobentos merupakan salah 

satu kelompok terpenting dalam ekosistem perairan sehubungan dengan perannya 

sebagai organisme kunci dalam jaring makanan.
28

 

Berdasarkan ukurannya bentos dibedakan menjadi tiga yaitu Makrobentos, 

Mesobentos dan Mikrobentos. Makrobentos organisme yang hidup di dasar 
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perairan dan tersaring oleh saringan yang berukuran mata saring 1,0 x 1,0 mm atau 

2,0 x 2,0 mm, yang pada pertumbuhan dewasanya berukuran 3-5 mm. 

Makrobentos berdasarkan letaknya dibedakan menjadi infauna dan epifauna, 

dimana infauna adalah kelompok makrobentos yang hidup terpendam dibawah 

lumpur, sedangkan epifauna adalah kelompok makrobentos yang hidup di 

permukaan substrat. Mesobentos organisme yang mempunyai ukuran anatara 0,1-

1,0 mm, misalnya golongan protozoa yang berukuran besar (Cidaria), cacing yang 

berukuran kecil dan Crustacea yang sangat kecil. Mikrobentos organisme yang 

mempunyai ukuran kurang dari 0,1 mm, misalnya protozoa.
29

 Untuk melihat jenis 

makrobentos adalah dengan menggunakan mikroskop sterio dan 

mengidentifikasinya menggunakan buku kunci determinasi dengan melihat ciri-

ciri yang berada di sampel kemudian di cocokkan dengan yang berada di buku. 

Pengelompokkan spesies makrobentos berdasarkan kepekaannya terhadap 

pencemaran bahan organik, yaitu jenis intoleran, jenis toleran dan jenis fakultatif. 

1) Jenis intoleran 

Jenis intoleran memiliki kisaran toleransi yang sempit terhadap 

pencemaran dan tidak tahan terhadap tekanan lingkungan, sehingga hanya 

hidup dan berkembang di perairan yang belum atau sedikit tercemar. 

2) Jenis toleran  

Jenis toleran mempunyai daya toleran yang lebar, sehingga dapat 

berkembang mencapai kepadatan tertinggi dalam perairan yang tercemar 
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berat. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehadiran atau tidak kehadiran 

oranisme pada lingkungan perairan digunakan indikator yang menunjukkan 

tingkat atau derajat kualitas suatu habitat. 

3) Jenis fakultatif 

Jenis fakultatif dapat bertahan hidup terhadap lingkungan yang agak 

lebar, antara perairan yang belum tercemar sampai dengan tercemar sedang 

dan masih dapat hidup pada perairan yang tercemar berat. Jenis ini 

dibedakan pula menjadi fakultatif intoleran dan fakultatif toleran. Fakultatif 

intoleran adalah jenis yang hanya atau lebih banyak hidup di perairan 

tercemar ringan, sedangkan fakultatif toleran adalah jenis yang hanya atau 

banyak dijumpai di perairan tercemar sedang.
30

 

 

E. Komposisi dan Kelimpahan Makrobentos 

1. Komposisi Makrobentos 

Organisme makrobentos terdiri dari Mollusca, Crustacea, Insecta dan 

Oligochaeta. Mollusca yang banyak ditemukan di ekosistem sungai adalah 

gastropoda. Crustacea merupakan kelas dari Arthropoda yang hidupnya 

terutama nemempati perairan baik air tawar maupun laut. Contoh 

refresentatifnya adalah Cambarus.
31

 Kelas Insecta merupakan Arthropoda 
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yang tubuhnya terbagi atas kepala, dada dan perut. Mereka dapat hidup 

hampir di semua tempat baik di darat maupun di air.
32

 

a. Mollusca 

Mollusca berasal dari kata Romawi Mollis = lunak dan jenis yang 

umum dikenal adalah siput, kerang, dan cumi-cumi. Filum ini sudah ada 

sejak periode Cambrian (105 juta tahun yang lalu) terdapat 100.000 

spesies hidup dan 35.000 spesies fosil, umumnya dijumpai di laut dangkal, 

di air payau, air tawar dan darat.
33

 

Mollusca adalah hewan lunak dan tidak memiliki ruas. Tubuh hewan 

ini umumnya memiliki tubuh bilateral simetris  dan tidak bersegmen. 

Umumnya memiliki cangkok yang berfungsi sebagai rumah (rangka luar) 

yang terbuat dari zat kapur yang keras (shell), memiliki extremitas, bentuk 

tubuh bervariasi, organ digesti, respirasi, ekskresi dan reproduksi 

lengkap.
34

 

1. Kelas Gastropoda 

Gastropoda merupakan kelas mollusca yang terbesar dan populer. Ada 

sekitar 50.000 spesies gastropoda yang masih hidup dan 15.000 jenis 

yang telah menjadi fosil. Sebagian besar gastropoda mempunyai cangkok 

(rumah) dan berbentuk kerucut terpilin (spiral). Pernapasan bagi 
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gastropoda yang hidup di darat menggunakan paru-paru, sedangkan yang 

hidup di air bernafas dengan insang.
35

 

Gastropoda mempunyai alat reproduksi jantan dan betina yang 

bergabung atau yang disebut juga ovotestes. Gastropoda adalah hewan 

hemafrodit, tetapi tidak mampu melakukan autofertilisasi. Alat ekskresi 

berupa sebuah ginjal yang terletak dekat jantung. Sitem peredaran darah 

terbuka, jantung terdiri dari serambi dan bilik (ventrikel) yang terletak 

dalam rongga tubuh. Contoh dari kelas gastropoda adalah Achantina 

fulica. Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan dari Filum Mollusca 

kelas Gastropoda 

 

Gambar 1 Gastropoda 

Sumber: http://en.m.wikipedia.org 

2. Kelas Pelecypoda 

Kelas ini meliputi remis, tiran dan bangsa kepah lainnya. Habitatnya di 

air tawar dan di laut. Beberapa jenis membenamkan diri di pasir atau 

lumpur, ada juga yang bergerak pelan atau menempel pada objek tertentu. 
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Kelas ini terdiri atas lebih dari 7000 spesies yang tersebar luas di seluruh 

dunia. Ukurannya berkisar mulai 1 mm hingga 1 m (kerang raksana) 

tetapi kebanyakan berukuran anatara 1 hingga 2 inch.  

Cangkok terdiri atas 2 bagian, kedua cangkok tersebut disatukan oleh 

suatu sendi elastis yang disebut hinge (terletak di permukaan dorsal). 

Bagian dari cangkok yang membesar atau menggelembung dekat sendi 

disebut umbo (bagian cangkok yang umurnya paling tua). Di sekitar umbo 

terdapat garis konsentris yang menunjukkan garis interval pertumbuhan. 

Sel epitel bagian luar dari mantel menghasilkan zat pembuat cangkok. . 

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan dari Filum Mollusca kelas 

Pelecypoda.
36

 

 

Gambar 2 Pelecypoda 

Sumber: http://en.m.wikipedia.org 
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b. Crustacea 

Anggota kelas Crustacea pada umumnya merupakan hewan akuatik. 

Pembagian tubuh sudah jelas, terdiri atas bagian kepala, dada dan perut. 

Bagian kepala dan dada menyatu dan disebut Cephalothorax. Bagian 

kepala merupakan penyatuan 5 buah segmen. Di bagian kepala tersebut 

dijumpai sepasang antenula, sepasang antena, sepasang mandibula, dan 2 

pasang maksila.  

Pada bagian dada yang terdiri atas 8 segmen terdapat 3 pasang 

maksiliped, sepangsang cheliped, dan 4 pasang periopod. Pada abdomen 

(6 segmen) dijumpai adanya 5 pasang pleopod dan sepasang uropod. Pada 

ujung jantan, pasangan pleopod 1 dan 2 bersatu dan disebut gonopod, 

yang berfungsi untuk menyaurkan spermotozoa. Pada hewan betina, pada 

segmen ke-11 terdapat penebalan lubang kelamin yang disebut thelycum. 

Crustacea dapat hidup dalam berbagai habitat air tawar, air asin dan 

daratan. Banyak anggota kelas ini yang bermanfaat bagi manusia, 

walaupun ada beberapa yang merugikan. Crustacea dibagi menjadi 

beberapa subkelas, di antaranya: 

1. Cephalocarida, yang merupakan crustacea primitif 

2. Branchiopoda, yang merupakan crustacea renik penghuni air tawar 

3. Ostracoda, yang juga merupakan crustacea renik, tetapi penghuni air 

tawar dan air asin. 
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4. Copedoda, yaitu crustacea planktonik yang jumlahnya meliputi 70% 

dari seluruh jumlah jenis zooplankton yang ada, baik yang hidup di air 

tawar, maupun air asin.
37

 

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan dari Kelas Crustacea 

 

Gambar 3. Kelas Crustacea 

Sumber: Pribadi 

c. Oligochaeta  

Oligochaeta adalah kelas dari filum Annelida. Namanya berasal dari 

kata oligo yang artinya sedikit dan chaeta yang artinya rambut kaku. 

Segmen pada tubuh Oligochaeta hanya terdapat sedikit setae. Segmen-

segmen tertentu memiliki klitelum yang berfungsi untuk melindungi 

telur-telur. Reproduksinya dilakukan dengan cara hermafrodit namun 

tidak pernah terjadi pembuahan sendiri. Habitat di air tawar atau di 

daratan(tanah). Cacing ini bersifat saprofit dengan memakan zat organik 
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dan organisme yang telah mati. Contoh Oligochaeta adalah cacing tanah 

Amerika (Lumbricus terrestris), cacing tanah Asia (Pheretima), cacing 

merah/cacing sutera (Tubifex), cacing tanah raksasa Australia (Digaster 

longmani), dan  cacing raksasa sumatra (Momiligester hautenii). Berikut 

ini adalah gambar yang menjelaskan dari Kelas Oligochaeta 

 

Gambar 4. Kelas Oligochaeta 

Sumber: http://oligochaeta.net 

2. Kelimpahan Makrobentos 

Keberadaan makrobentos tertentu, khususnya jika kemelimpahannya 

memadai, menunjukkan bahwa tuntutan lingkungan terpenuhi. Meskipun 

demikian ketidak beradaannya tidak harus menunjukkan hal yang sebaliknya, 

contoh satu spesies bisa secara kompetitif terpisah dari suatu habitat tertentu 

karena spesies yang lain. Keberadaan dan ketiadaan kelimpahan relatif dari 

spesies bisa digunakan sebagai indikator kualitas lingkungan. 
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Perubahan-perubahan dalam keberadaan, ketidak beradaan kelimpahan 

bisa mengimplikasikan suatu perubahan yang sebanding dalam kondisi 

lingkungan. Kelompok yang umumnya dikerahkan sebagai indikator adalah 

fauna makroinvertebrata (makrobentos). Indikator merupakan organisme yang 

dapat menunjukkan kondisi lingkungan secara akurat yang juga dikenal 

dengan bioindikator. 
38

 

 

F. Lokasi Penelitian 

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5º20’ sampai dengan 

5º30’ lintang selatan dan 105º28’ sampai dengan 105º37’ bujur timur. Ibukota 

provinsi Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung selatan 

Pulau Sumatera. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 km² yang 

terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. 

Topografi Kota Bandar Lampung sangatlah beragam, mulai dari dataran 

pantai sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, dengan ketinggian 

permukaan antara 0 sampai 700 m dpl. Wilayah perbukitan terdapat di sekitar 

Teluk Betung bagian utara, barat, dan timur.  

Kondisi sungai-sungai di Kota Bandar Lampung dilewati 23 sungai kecil, 

semua sungai tersebut merupakan DAS (Daerah Aliran Sungai) yang berada di 

wilayah Kota Bandar Lampung dan sebagian besar bermuara di Teluk Lampung 

dan ada dua sungai besar yaitu Way Kuripan dan Way Kuala. 
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Pada musim kemarau sungai cenderung mengering dan pada musim 

penghujan dengan debit air yang tinggi, daya tampung sungai yang terbatas, akibat 

adanya 49 penyempitan daerah aliran sungai sebagai imbas dari kegiatan 

pembangunan yang tidak memperhatikan Garis Sempadan Sungai (GSS). Kualitas 

air sungai yang ada di Kota Bandar Lampung juga semakin menurun akibat limbah 

domestik maupun kegiatan usaha dan industri baik industri kecil, skala menengah 

maupun industri besar.
39

 

Sungai Sumur Putri yang berada di Teluk Betung Lampung, banyak kegiatan 

masyarakat sekitar maupun industri yang memanfaatkan aliran sungai tersebut. 

Umumnya masyarakat memanfaatkan sungai untuk mandi, menyuci atau hanya 

sekedar untuk mencari ikan. Kegiatan industri yaitu di aliran sungai Sumur Putri 

terdapat pabrik air mineral. Letak pabrik air mineral tersebut berdekatan dengan 

aliran sungai yang dimanfaatkan warga sekitar untuk mandi dan mencuci. 

 

G. Kerangka Pikir 

Air merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan bagi kelangsungan 

hidup organisme. Salah satu faktor penentu dalam munculnya kehidupan selain 

nutrisi dan cahaya. Air dimanfaatkan manusia untuk kehidupan sehari-hari 

sebagai air minum, memasak makanan, mandi, mencuci, irigasi, industri, 

perikanan, pembangkit tenaga listrik dan rekreasi. 
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Sungai Sumur Putri yang berada di daerah Teluk Betung Bandar Lampung ini  

memiliki kondisi fisik yang berbatu dan berarus tenang. Warga sekitar biasanya 

memanfaatkan sungai tersebut untuk mencuci, mandi dan mencari ikan. Bahan 

pencemar secara tidak langsung masuk kealiran sungai antara lain detergen, sabun 

dan shampo serta di dekat aliran sungai terdapat pabrik mineral yang membuang 

limbahnya langsung ke aliran sungai, yang akan berdampak pada organisme di 

perairan tersebut. 

Secara tidak langsung hal ini akan berdampak pada organisme yang berada di 

perairan. Salah satu organisme yang berdampak dari pencemaran air sungai 

adalah makrobentos. Makrobentos juga dapat didefinisikan sebagai hewan 

invertebrata hidup pada sedimen atau substrat lain. Makrobentos biasanya berupa 

siput, kepiting, tiram air tawar, kerang dan termasuk larva serangga.  

Dalam penelitian ini pengambilan sampel di lakukan di sungai Sumur Putri, 

dengan pengambilan sampel dilakukan di 3 stasiun dan pengambilan sampel 

dilakukan pada pagi hari. Setelah sampel didapatkan maka selanjutnya 

diidentifikasi sampai tingkat genus menggunakan buku kunci determinasi. 

Analisis data menggunakan parameter biologi, fisika dan kimia menggunakan 

metode deskriptif kuantitatif. Penentuan data dengan parameter tersebut dapat 

ditentukan bahwa sungai Sumur Putri termasuk ke dalam kategori tercemar atau 

tidak tercemar. 
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Bagan 1. Kerangka Pikir 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Aktivitas pemanfaatan oleh warga dan aktivitas industri di sekitar aliran 

sungai Sumur Putri 

 

Penurunan kualitas air yang berdampak bagi organisme akuatik di 

aliran sungai Sumur Putri 

 

 

 

 

Penentuan status pencemaran air sungai menggunakan parameter 

biologi, fisika dan kimia 

 
Parameter 

Biologi 

menggunakan 

makrobentos 

Parameter fisika 

meliputi suhu dan 

kecerahan perairan 

Parameter kimia 

meliputi pH, DO, 

COD dan BOD. 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di sungai Sumur Putri Teluk Betung. Uji kualitas air 

dilakukan di Laboratorium Perikanan Politeknik Negeri Lampung (Polinela). 

Identifikasi sampel makrobentos dilakukan di Laboratorium Zoologi FMIPA 

Universitas Lampung. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2017. Lokasi 

penelitian disajikan pada gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Peta Lokasi Penelitian 

1 

2 3 
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B. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, saringan dengan mata 

saring 0,5 mm atau 1 mm, pH meter atau kertas lakmus, DO meter, Termometer 

skala 0°C-100°C, mistar berskala 1 cm, sekop, hand corer, toples,mikroskop 

danlup, alat tulis, kamera, dan kertas label, paralon dengan diameter 10 cm. Buku 

yang digunakan untuk identifikasi yang berjudul “Siput dan Kerang” 

(Dharma,1998) dan jurnal yang berjudul “Guide to the Freshwater Aquatic 

Microdrile Oligochaetes of North America” (Brinkhurst, 1986). Bahan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah formalin 4%, ethanol 70% dan akuades. 

 

C. Cara Kerja 

1. Penentuan Titik Lokasi 

Stasiun dalam pengambilan sampel dilakukan dengan pembuatan peta 

topografi pada saat observasi serta penentuan letak garis-garis transek (metode line 

intercept = line transek) yang biasa digunakan para ahli ekologi untuk mempelajari 

suatu komunitas dengan cara menentukan terlebih dahulu dua titik sebagai pusat 

garis transek. 

Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan pengamatan di tiga titik lokasi 

Sungai Sumur Putri. Pengambilan sampel ketiga lokasi tersebut yaitu sebagai 

daerah penelitian berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi pertama berada sebelum 

pabrik air mineral, lokasi kedua setelah pabrik air mineral dan lokasi ketiga 
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digunakan oleh masyarakat setempat untuk mencuci dan mandi. Penelitian ini 

menggunakan 3 stasiun pengambilan sampel, masing-masing stasiun terdapat 3 

titik pengambilam sampel sehingga berjumlah 9 titik lokasi. 

 

1. Titik lokasi pertama sebelum pabrik 

titik koordinat: S 5
0
26’6.3708” E 105

0
15’4.1832” 

 

 

 

 

 

2. Titik lokasi kedua setelah pabrik 

titik koordinat: S 5
0
26’6.8208” E 105

0
15’4.4316” 
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3. Titik lokasi ketiga tempat mandi dan mencuci 

titik koordinat: S 5
0
26’6.8208” E 105

0
15’4.4316” 

 

 

 

 

 

2. Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dilakukan di sungai Sumur Putri Teluk Betung. Sampel-

sampel yang diambil akan diteliti menggunakan 3 parameter yaitu biologi, fisika 

dan kimia. Parameter biologi yang akan digunakan adalah makrobentos, 

sedangkan untuk parameter fisika yang diukur yaitu suhu dan kecerahan. Untuk 

parameter kimia yang diukur adalah pH, DO, COD dan BOD.  

a. Pengambilan Sampel Makrobentos 

Pengambilan sampel makrobentos dilakukan pada pagi hari di sungai 

Sumur Putri Teluk Betung dengan menggunakan hand corer. Sampel yang 

sudah didapat kemudian dimasukkan kedalam toples diberi formalin 4% dan 

di bawa ke laboratorium untuk dilakukan penyucian. Penyucian dilakukan 

dengan cara meletakkan sampel di atas saringan, kemudian sampel disiram 

dengan air mengalir sambil diayak untuk menghilangkan partikel yang berupa 
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pasir. Sampel yang tertinggal di atas saringan adalah makrobentos. Setelah 

dilakukan penyaringan maka makrobentos diawetkan dengan etanol 

70%.Setelah itu sampel dilakukan pengamatan di bawah mikroskop untuk di 

identifikasi. 

b. Pengambilan Sampel Air 

Pengambilan sampel air dilakukan pada pagi hari di sungai Sumur 

Putri Teluk Betung. Pada pengambilan sampel air yang diukur adalah 

parameter fisika dan kimia. Pengukuran parameter fisika yaitu suhu dan 

kecerahan. Sedangkan untuk parameter kimia yang diukur adalah pH, DO 

(dissolved oxygen), BOD (biological oxygen demand) dan COD (chemical 

oxygen demand). 

1) Parameter Fisika  

Pengukuran suhu dilakukan dengan menggukan alat thermometer. Alat 

tersebut dimasukan kedalam air sungai dan didiamkan sampai 

thermometer menunjukan pada nilai angka yang konstan kemudian 

dicatat hasil pengukuran suhu.  

Pengukuran kecerahan dilakukan dengan menggunakan piring secchi 

(secchi disk). Alat di diturunkan sampai hilang pandangan, kemudian 

perlahan-lahan naikan secchi disk sampai terlihat kembali. Pasang jepitan 

tali pada titik tali masuk air kemudian di ukur panjangnya dan catat 

hasilnya. 
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2) Parameter Kimia  

Pengukuran pH menggunakan kertas pH meter. Kertas pH dicelupkan 

ke air sungai dan dicocokan pada tabel penilaian pH sehingga diketahui 

pH perairan tersebut dan dicatat. 

Pengukuran DO, BOD dan COD dilakukan dengan menggambil 

sampel air menggunakan botol dengan cara memasukan botol kedalam 

air, kemudian tutup botol dalam keadaan botol masih didalam air. 

Masukan botol sampel pada plastik hitam supaya terhindar dari sinar 

matahari dan sampel air langsung dibawa ke Polinela untuk di cek kadar 

DO, BOD dan COD menggunkan metode titrasi dengan cara Winkler. 

Pengukuran DO dan BOD menggunakan metode titrasi. Sampel yang 

akan dianalisis terlebih dahulu ditambahkan larutan MnCl2 dan NaOH – 

Kl, sehingga terjadi endapan MnO2 dengan menambahkan H2SO4 atau 

HCl maka endapan yang terjadi akan larut kembali dan juga 

membebaskan molekul iodium (I2) yang ekivalen. Iodium yang 

dibebaskan selanjutnya dititrasi dengan natrium tiosulfat (Na2S2O2) dan 

menggunakan indikator larutan amilum.   

Pengukuran nilai BOD biasanya dilakukan secara langsung atau 

dengan cara pengeceran. Prosedur secara umum adalah menyesuaikan 

sampel pada suhu 20°C dan mengalirkannya oksigen atau udara kedalam 

air untuk memperbesar kadar oksigen terlarut dan mengurangi gas yang 
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terlarut, sehingga sampel mendekati kejenuhan oksigen terlarut. untuk 

menentukan BOD, terlebih dahulu diukur DO nya (DO 0 hari), sementara 

sampel yang lainnya diinkubasi selama 5 hari diukur DO nya (DO 5 hari). 

kadar BOD ditentukan dengnan rumus: 

5 X[kadar{DO(0 hari) – DO (5 hari)}] ppm 

Pemeriksaan parameter COD ini menggunakan oksidator K2Cr2O7 yang 

berkadar asam tinggi dan dipertahankan pada temperatur tertentu. 

Penambahan oksidator ini menjadikan proses oksidasi bahan organik 

menjadi air dan CO2, setelah pemanasan maka sisa dikromat diukur. 

Pengukuran ini dengan jalan titrasi dengan fero amonium sulfat (FAS), 

oksigen yang ekifalen dengan dikromat inilah yang menyatakan COD 

dalam satuan ppm. 

 

D. Analisis Data 

Tahap Analisis data yang dilakukan di Sungai Sumur Putri adalah analisis 

struktur komunitas hewan makrobentos meliputi analisis indeks keanekaragaman 

jenis (H’), indeks keseragaman (E), indeks dominansi (D). 

1. Indeks Keanekaragaman (H’) 

Indeks ini digunakan untuk mengetahui keanekaragaman jenis biota perairan, 

dengan rumus sebagai berikut: 

H=∑ 
s 

l=1 Pi (In Pi) 
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Atau 

 

 

Dengan:  

H’ = penduga keragaman populasi 

Pi  = Jumlah individu masing-masing jenis (I = 1,2,3,...) 

ni = jumlah individu spesies ke-i 

N  = jumlah individu seluruh  spesies 

S = jumlah spesies  

Indeks Keanekaragaman Jenis Shannon-Wiener 
1
 

>2,0  = Tidak tercemar 

2,0-1,5 = Tercemar ringan 

1,5-1,0 = Tercemar sedang 

<1,0  = Tercemar berat 

2. Indeks Keseragaman (E) 

Keseragaman yaitu komposisi jumlah individu dalam setiap genus yang 

terdapat dalam setiap genus yang terdapat dalam  komunitas. 

E = 
  

      
 

                                                           
1
Lee, C.D., S.B. Wang. Bhentic Macroinvertebrate and Fish as Biological Indicator of Water 

Quality with Reference to Community Diversity Development Countries. ( Bangkok: 1978), h. 233, 

dikutip oleh Melati Fernita Fachrul, Metode Sampling Bioekologi (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 

109. 

s 
l=1 

H=∑ 
  Pi (log2 Pi) 



45 

 

 

 

Dengan: 

E  = Indeks keseragaman 

H’  = Indeks keanekaragaman 

H maks  = indeks keanekaragaman spesies maksimum
2
 

Nilai keseragaman (E) suatu populasi dengan kisaran antara 0-1 dengan 

kategori: 

E   0,6   = keseragaman tinggi 

0,4   E  0,6 = keseragaman sedang 

E  0,4  = keseragaman rendah 

3. Indeks Dominansi (D) 

Untuk menghitung dominansi makrobentos maka digunakan indeks dominansi 

dari Simpson, yaitu: 

D = 
   

 
 x 100% 

 

Dengan: 

D = Indeks Dominansi 

ni  = Jumlah individu jenis 

N = Jumlah total individu 

                                                           
2
Melati ferianita fachrul. “Metode sampling bioekologi”. (Jakarta: Bumi aksara, 2012) h.95 
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Kategori: 

00,0   D ≤ 0,30 = Dominansi rendah 

0,30   D ≤ 0,60 = Dominansi sedang 

0,60   D ≤ 1,00 = Dominansi tinggi
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
Op.Cit,h.97 
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E. Alur Kerja Penelitian 

Bagan 2. Skema Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penentuan Stasiun 

Penentuan titik pengambilan sampel yang akan 

digunakan dengan teknik line transek 

 

Pengambilan sampel air Pengambilan sampel makrobentos 

Parameter fisika: 

Suhu dan 

kecerahan 

 

 

Parameter kimia: 

pH, DO, COD 

dan BOD 

Fiksasi (fixation) 

Pengawetan 

Penyucian (rinsing) 

penyaringan 

Identifikasi 

Analisis data 

Kesimpulan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Parameter Biologi  

Penelitian yang dilakukan di perairan Sungai Sumur Putri Teluk 

Betung Bandar Lampung, telah diperoleh beberapa jenis makrobentos yang 

setiap stasiun terdiri dari beberapa famili. Dalam penelitian tersebut 

pengambilan sampel dilakukan sebanyak 2 kali. Untuk pengambilan sampel 

pertama diperoleh beberapa famili seperti yang disajikan pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Komposisi hewan makrobentos di sungai Sumur Putri Teluk Betung 

No Famili 

Jumlah hewan (individu) 

Stasiun 1 Stasiun 2 Stasiun 3 

1 Ampularidae 1 0 1 

2 Thiaridae 3 0 3 

3 Pleuroceridae 2 0 0 

Jumlah total 6 0 4 
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Hasil penelitian yang didapatkan pada tabel 1 menunjukkan bahwa  

terdapat 3 famili makrobentos yang berbeda dan jumlah yang berbeda-beda di 

setiap lokasi penelitian. Pada stasiun 1 didapatkan 3 famili dengan jumlah 6 

makrobentos. Pada stasiun 2 tidak didapatkan makrobentos, sedangkan pada 

stasiun 3 didapatkan 2 famili dengan jumlah 4 makrobentos. Pada 

pengambilan sampel kedua diperoleh 6 famili dari ketiga stasiun dapat 

disajikan pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Komposisi hewan makrobentos di sungai Sumur Putri Teluk Betung 

No Famili 

Jumlah hewan (individu) 

Stasiun 1 Stasiun 2 Stasiun 3 

1 Ampularidae 3 12 10 

2 Thiaridae 3 3 7 

3 Pleuroceridae 1 0 0 

4 Bulimidae 0 0 2 

5 Pisionidae 1 1 1 

6 Cancridae 0 0 1 

Jumlah total 8 16 21 
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Hasil penelitian pada pengambilan sampel kedua didapatkan 6 famili 

makrobentos yang jumlahnya berbeda-beda dari setiap stasiun. Pada stasiun 1 

terdapat 4 famili dengan jumlah 8 makrobentos. Pada stasiun 2 terdapat 3 

famili dengan jumlah 16 makrobentos. Pada stasiun 3 terdapat 5 famili dengan 

jumlah 21 makrobentos.  

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengambilan sampel 1 dan 2  

jumlah individu terbanyak terdapat pada pengambilan sampel kedua. Dari 

keenam famili tersebut yang mempunyai kelimpahan tertinggi adalah kelas 

Gastropoda dengan famili Ampularidae dimana organisme ini lebih banyak 

ditemukan pada setiap stasiun. 

Hasil dari penelitian dengan identifikasi dan perhitungan jumlah 

populasi masing-masing individu pada 3 stasiun penelitian, dilanjutkan 

dengan analisis Indeks Keanekaragaman (H’), Indeks Keseragaman (E), 

Indeks Dominansi (D) yang disajikan pada tabel 4.3  
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Tabel 4.3 Indeks Keanekaragaman, Keseragaman, dan Dominansi di Sungai 

Sumur Putri pengambilan sampel pertama 

No Indeks 

Stasiun 

Kategori  

1 2 3 

1 Keanekaragaman 

Shannon-Wiener 

1,011 0 0,562 >2,0 = Tidak tercemar 

2,0-1,5 = Tercemar 

ringan 

1,5-1,0 = Tercemar 

sedang 

<1,0 = Tercemar berat 

2 Dominansi 

Simpson 

0,389 0 0,625 00,0-0,30 = Rendah  

0,30-0,60 = Sedang 

0,60-1,00 = Tinggi 

3 Keseragaman 

Shannon-Wiener 

0,287 0 0,141 >0,6 = Tinggi 

0,6-0,4 = Sedang 

<0,4 = Rendah 

  

Hasil dari ketiga stasiun penelitian pada sungai Sumur Putri dengan 

perhitungan nilai indeks keanekaragaman (H’) Shannon-Wiener diperoleh 

data pada stasiun 1 yaitu 1,011 dengan kategori tercemar sedang, pada stasiun 

2 yaitu 0 dengan kategori tercemar berat dan pada stasiun 3 yaitu 0,562 

dengan kategori tercemar berat. Hasil dari ketiga stasiun penelitian dengan 

perhitungan nilai indeks dominansi (D) Simpson diperoleh data pada stasiun 1 

yaitu 0,389 dengan kategori sedang, pada staiun 2 yaitu 0 dengan kategori 

rendah, dan pada stasiun 3 yaitu 0,625 dengan kategori tinggi. Hasil dari 

ketiga stasiun penelitian dengan perhitungan nilai indeks keseragaman (E) 
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Shannon-Wiener diperoleh data pada stasiun 1 yaitu 0,287 dengan kategori 

rendah, pada stasiun 2 yaitu 0 dengan ketegori rendah, dan pada stasiun 3 

yaitu 0,141dengan kategori rendah. 

Tabel 4.4 Indeks Keanekaragaman, Keseragaman, dan Dominansi di Sungai 

Sumur Putri pengambilan sampel kedua 

No Indeks 

Stasiun 

Kategori 

1 2 3 

1 Keanekaragaman 

Shannon-Wiener 

1,255 0,703 1,233 >2,0 = Tidak tercemar 

2,0-1,5 = Tercemar 

ringan 

1,5-1,0 = Tercemar 

sedang 

<1,0 = Tercemar berat 

2 Dominansi 

Simpson 

0,313 0,602 0,351 00,0-0,30 = Rendah  

0,30-0,60 = Sedang 

0,60-1,00 = Tinggi 

3 Keseragaman 

Shannon-Wiener 

0,157 0,044 0,059 >0,6 = Tinggi 

0,6-0,4 = Sedang 

<0,4 = Rendah 

 

 Hasil dari ketiga stasiun penelitian pada sungai Sumur Putri dengan 

perhitungan nilai indeks keanekaragaman (H’) Shannon-Wiener diperoleh 

data pada stasiun 1 yaitu 1,255 dengan kategori tercemar sedang, pada stasiun 

2 yaitu 0,703 dengan kategori tercemar berat dan pada stasiun 3 yaitu 1,233 
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dengan kategori tercemar sedang. Hasil dari ketiga stasiun penelitian dengan 

perhitungan nilai indeks dominansi (D) Simpson diperoleh data pada stasiun 1 

yaitu 0,313 dengan kategori sedang, pada staiun 2 yaitu 0,602 dengan kategori 

tinggi, dan pada stasiun 3 yaitu 0,351 dengan kategori sedang. Hasil dari 

ketiga stasiun penelitian dengan perhitungan nilai indeks keseragaman (E) 

Shannon-Wiener diperoleh data pada stasiun 1 yaitu 0,157 dengan kategori 

rendah, pada stasiun 2 yaitu 0,044 dengan ketegori rendah, dan pada stasiun 3 

yaitu 0,059 dengan kategori rendah. 

 

2. Parameter fisika dan kimia 

Secara umum parameter fisika dan kimia di dalam suatu perairan 

menjadi faktor penentu atau pengendali bagi kehidupan organisme yang ada 

di dalam sungai Sumur Putri Teluk Betung. Parameter fisika yang diukur 

pada penelitian ini adalah suhu dan kecerahan. Sedangkan untuk parameter 

kimia yang diukur adalah pH, DO, BOD dan COD. 

Penelitian untuk pengukuran parameter fisika dan kimia dilakukan 

pada pagi hari yaitu pada pukul 09.00 WIB di Sungai Sumur Putri Teluk 

Betung di setiap titik stasiun. Pengukuran parameter fisika dilakukan langsung 

di Sungai Sumur Putri Teluk Betung. Sedangkan pengukuran parameter kimia 

dilakukan dengan mengambil sampel air di Sungai Sumur Putri Teluk Betung 

dan dibawa ke Laboratorium Politeknik Negeri Lampung (Polinela) untuk 
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diuji. Hasil pengukuran parameter fisika dan kimia tersebut disajikan pada 

tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Hasil pengukuran parameter fisika dan kimia di Sungai Sumur Putri 

Teluk Betung pengambilan sampel pertama 

No Parameter 

Stasiun Standar baku mutu air 

berdasarkan peraturan 

KLH No.5 Tahun 

2014 

1 2 3 

1 Suhu 26,5
°
C 26,8

°
C 26,5

°
C 38

°
C 

2 Kecerahan 40,6 cm 26 cm 24 cm 10 cm 

3 pH 7,3 5,6 7 7-8,5 

4 DO 5,6 mg/L 6,6 mg/L 7,3 mg/L >5 mg/L 

5 BOD 3 mg/L 2,3 mg/L 1,6 mg/L 10 mg/L 

6 COD 2 mg/L 2 mg/L 1,3 mg/L 100 mg/L 

 

Pengukuran suhu pada parameter fisika yaitu dengan menggunakan 

thermometer. Hasil pengukuran suhu pada ketiga stasiun yaitu berkisar antara 

26,5
°
C-26,8

°
C. Dari ketiga stasiun tersebut suhu yang paling tinggi terdapat 

pada stasiun 2 yaitu 26,8
°
C. Berdasarkan data diatas nilai suhu tersebut masih 

berada dibawah nilai standar baku mutu yaitu 38
°
C.  

Pengukuran kecerahan menggunakan secchi disk dan didapatkan nilai 

pada ketiga stasiun berkisar 24-40,6 cm. Nilai kecerahan yang paling tinggi 
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pada stasiun 1 yaitu 40,6 cm sedangkan yang terendah yaitu pada stasiun 3 

yaitu 24 cm. Menurut Effendi (2003) dalam jurnal Musthofa yang berjudul 

analisis struktur komunitas makrozoobenthos sebagai bioindikator kualitas 

perairan sungai wedung kabupaten Demak, Kecerahan air tergantung pada 

warna dan kekeruhan, jika kekeruhan tinggi atau kecerahan rendah dapat 

mengakibatkan terganggunya sistem osmoregulasi, misalnya pernapasan dan 

daya lihat organisme akuatik, serta dapat menghambat penetrasi cahaya 

kedalam air.
1
 

Hasil pengukuran parameter kimia derajat keasaman (pH) pada ketiga 

stasiun penelitian yaitu sebesar 5-7. Kisaran ini masih berada dalam nilai yang 

diperbolehkan dalam baku mutu air. Menurut Musthofa (2014) dalam 

jurnalnya yang berjudul analisis struktur komunitas makrozoobenthos sebagai 

bioindikator kualitas perairan sungai wedung kabupaten Demak 

mengemukakan bahwa pH yang optimum maka organisme yang hidup 

didalamnya akan bertahan, sebaliknya jika pH perairan terlalu tinggi atau 

terlalu rendah akan mempengaruhi ketahanan hidup organisme didalamnya.
2
 

Hasil pengukuran DO pada ketiga stasiun tersebut berbeda-beda 

berkisar antara 5,6-7,3 mg/L. Kisaran ini berada dalam nilai yang 

diperbolehkan dalam baku mutu air sungai kelas I. Hasil pengukuran BOD 

                                                           
1
 Mushtofa Aqil, Rudiyanti Siti, Rudolf Muskananfola Max, “Analisis struktur komunitas 

makrozoobenthos sebagai bioindikator kualitas perairan sungai wedung kabupaten Demak”. 

Diponogoro Journal of Maquares, vol 3 no 1 ( Januari 2014 ) [diakses  15 Agustus 2017 ] 
2
 Ibid, h.86 
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pada ketiga stasiun berkisar antara 1,6-3 mg/L. Kadar BOD tertinggi yaitu 

pada stasiun 1 yaitu 3 mg/L. Nilai BOD dari ketiga stasiun tersebut masih 

berada dalam nilai yang diperbolehkan dalam baku mutu air sungai kelas I. 

Hasil pengukuran COD pada ketiga stasiun berkisar antara 1,3-2 mg/L. 

Kisaran ini masih berada dalam nilai yang diperbolehkan dalam baku mutu air 

sungai kelas I. Sedangkan menurut standar baku mutu air berdasarkan 

peraturan KLH No.5 Tahun 2014 nilai COD masih berada dibawah baku mutu 

air. 

Tabel 4.6 Hasil pengukuran parameter fisika dan kimia di Sungai Sumur Putri 

Teluk Betung sampling kedua 

No Parameter 

Stasiun Standar baku mutu 

air berdasarkan 

peraturan KLH 

No.5 Tahun 2014 

1 2 3 

1 Suhu 25,3
°
C 22,3

°
C 25,3

°
C 38

°
C 

2 Kecerahan 34 cm 32,6 cm 19,6 cm 10 cm 

3 pH 6 5 6 7-8,5 

4 DO 5,6 mg/L 6,6 mg/L 7,3 mg/L >5 mg/L 

5 BOD 4 mg/L 3,3 mg/L 5 mg/L 10 mg/L 

6 COD 2 mg/L 2 mg/L 2 mg/L 100 mg/L 

  

Pengukuran suhu pada parameter fisika yaitu dengan menggunakan 

thermometer. Hasil pengukuran suhu pada ketiga stasiun yaitu berkisar antara 
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22,3
°
C-25,3

°
C. Dari ketiga stasiun tersebut suhu yang paling rendah  terdapat 

pada stasiun 2 yaitu 22,3
°
C. Berdasarkan data diatas nilai suhu tersebut masih 

berada dibawah nilai standar baku mutu yaitu 38
°
C.  

Pengukuran kecerahan menggunakan secchi disk dan didapatkan nilai 

pada ketiga stasiun berkisar 19,6-34 cm. Nilai kecerahan yang paling tinggi 

pada stasiun 1 yaitu 34 cm, sedangkan yang terendah yaitu pada stasiun 3 

yaitu 19,6 cm. Perbedaan kecerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara 

lain yaitu cuaca, aktivitas diperairan dan waktu pengambilan sampel.  

Hasil pengukuran parameter kimia derajat keasaman (pH) pada ketiga 

stasiun penelitian yaitu sebesar 5-6. Kisaran ini masih berada dalam nilai yang 

diperbolehkan dalam baku mutu air. Hasil pengukuran DO pada ketiga stasiun 

tersebut berbeda-beda berkisar antara 5,6-7,3 mg/L. Kisaran ini berada dalam 

nilai yang diperbolehkan dalam baku mutu air sungai kelas I. Hasil 

pengukuran BOD pada ketiga stasiun berkisar antara 3,3-5 mg/L. Kadar BOD 

tertinggi yaitu pada stasiun 3 yaitu 5 mg/L. Nilai BOD dari ketiga stasiun 

tersebut masih berada dalam nilai yang diperbolehkan dalam baku mutu air 

sungai kelas I. Hasil pengukuran COD pada ketiga stasiun yaitu 2 mg/L. 

Kisaran ini masih berada dalam nilai yang diperbolehkan dalam baku mutu air 

sungai kelas I. Sedangkan menurut standar baku mutu air berdasarkan 

peraturan KLH No.5 Tahun 2014 nilai COD masih berada dibawah baku mutu 

air. 
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B. Pembahasan 

Sungai sumur putri adalah sungai yang terletak di Teluk Betung Bandar 

Lampung, memiliki kondisi fisik yang berbatu dan berarus tenang. Sungai ini di 

manfaatkan oleh warga untuk mandi, mencuci dan lain-lain. Di sungai Sumur 

Putri ini terdapat beberapa organisme yang hidup menetap didalamnya. Dalam 

penelitian ini ada komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi 

dalam suatu ekosistem, komponen ini adalah komponen biotik dan abiotik. 

Komponen biotik adalah makrobentos yang ada di suatu perairan, sedangkan 

komponen abiotik adalah parameter fisika dan parameter kimia dapat 

mempengaruhi kehidupan organisme perairan. Untuk mengetahui apakah ketiga 

stasiun tersebut tercemar atau tidak maka dilakukan pengukuran parameter 

biologi, fisika, dan kimia. Untuk perhitungan analisis data yaitu dengan indeks 

keanekaragaman, keseragaman dan dominansi. 

1. Parameter biologi 

Keanekaragaman hayati merupakan ukuran kestabilan suatu ekosistem, 

semakin beranekaragam jenis kehidupan dalam suatu habitat atau semakin 

banyak populasi penyusun suatu komunitas, maka semakin stabil suatu 

ekosistem. Komunitas makrobentos secara keseluruhan pada sungai Sumur Putri 

terdapat 3 kelas dan 6 famili. Kelas Gastropoda terdapat 4 famili yaitu 

Bulimidae, Pleuroceridae, Thiaridae, dan Ampularidae. Sedangkan pada kelas 

Crustacea terdapat 1 famili yaitu Cancridae dan kelas Pholychaeta terdapat 1 

famili yaitu Pisionidae. 
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Kelompok dari kelas Gastropoda pada setiap stasiun lebih banyak 

ditemukan dibandingkan dengan jumlah kelas Crustacea dan Polychaeta. 

Gastropoda ini banyak ditemukan karena hewan ini dapat bertahan hidup pada 

kondisi perairan tercemar berat karena tubuhnya mempunyai operkulum yang 

dapat digunakan untuk menutup cangkangnya pada saat kondisi perairan berada 

di luar kisaran toleransinya. Komposisi makrobentos pada sampel pertama lebih 

sedikit dibandingkan sampel kedua, hal ini disebabkan pada substrat daerah 

penelitian sebagian besar adalah berbatu dan berlumpur. Pada saat penelitian 

pertama juga dilakukan ketika musim hujan, dimana arus sungainya menjadi 

deras dan air berubah warna menjadi keruh. Berdasarkan cuaca tersebut maka 

dalam pengambilan sampel makrobentosnya menjadi susah untuk diambil oleh 

karena itu sampel pertama lebih sedikit dibandingkan dengan sampel kedua. 

2. Parameter fisika 

Kecerahan pada ketiga stasiun sungai sumur putri didapatkan nilai berkisar 

antara 40,6cm - 19,6cm. Kecerahan tertinggi terdapat pada stasiun 1 yaitu sebesar 

40,6cm dan kecerahan terendah terdapat pada stasiun 3 yaitu sebesar 19,6cm. 

kecerahan perairan tergantung pada warna dan kekeruhan. Kejernihan sangat 

ditentukan oleh partikel-partikel atau bahan organik yang telarut dalam peraian. 

Semakin banyak partikel atau bahan organik terlarut maka kekeruhan akan 

meningkat. Kekeruhan atau konsentrasi bahan tersuspensi dalam perairan akan 

menyebabkan air tidak produktif karena menghalangi masuknya cahaya matahari 
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untuk fotosintesis. Kekeruhan tinggi atau kecerahan rendah dapat mengakibatkan 

terganggunya sistem osmoregulasi, misalnya pernapasaan dan daya lihat 

organisme akuatik, serta dapat menghambat penetrasi cahaya kedalam air.
3
 

Suhu memiliki peranan penting dalam mengendalikan ekosistem perairan. 

Secara umum laju pertumbuhan meningkat sejalan dengan kenaikan suhu. 

Dampak yang terjadi akibat peningkatan suhu berupa penurunan jumlah oksigen 

terlarut, peningkatan reaksi kimia, maka akan berkurangnya aktivitas kehidupan 

organisme perairan tersebut.
4
 Suhu pada ketiga stasiun berkisar antara 22,3

°
C-

26,8
°
C. Suhu yang paling rendah terdapat pada stasiun 2 yaitu 22,3

°
C. Suhu yang 

baik bagi organisme untuk berkembang adalah suhu yang berkisar antara 23
°
C -

35
°
C bahwa nilai suhu tersebut masih menunjang kehidupan organisme perairan.

5
 

3. Parameter kimia 

a. pH 

Perairan dengan pH tinggi ataupun rendah akan mempengaruhi ketahanan 

hidup organisme yang hidup didalamnya baik bersifat asam ataupun basa. 

Berdasarkan hasil penelitian sampel pertama dan kedua pH yang diperoleh 

berkisar antara 5-7, rendahnya jumlah jenis pada stasiun 2 berhubungan dengan 

sedikitnya vegetasi di daratan sekitar perairan dan pH substrat yang bersifat 

                                                           
3
Mushtofa Aqil, Rudiyanti Siti, Rudolf Muskananfola Max, “Analisis struktur komunitas 

makrozoobenthos sebagai bioindikator kualitas perairan sungai wedung kabupaten Demak”. 

Diponogoro Journal of Maquares, vol 3 no 1 ( Januari 2014 ) [diakses  15 Agustus 2017 ] 
4
Henni Wijayanti, “Kajian Kualitas Perairan Di Pantai Kota BandarLampung Berdasarkan 

Komunitas Hewan Makrobenthos”. (TesisUntuk Memenuhi Sebagian PersyaratanGuna Mencapai 

Derajat Magister (S2), Universitas DiponegoroSemarang, 2007) 
5
Dyah muji rahayu, et.al, “Penggunaan Makrozoobentos Sebagai Indikator  Status Perairan 

Hulu Sungai Cisadane Bogor”, (Bogor: jurnal ilmu pertanian indonesia, 2015) h.10 
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asam. Tipe dan pH substrat akan mempengaruhi morfologi fungsional dan 

tingkah laku hewan bentik.
6
 keasaman pH pada stasiun 2 disebabkan karena 

terdapat sampah-sampah yang tertahan di badan sungai maka terjadi 

pembusukan. Proses pembusukan sampah dapat terjadi secara aerob maupun 

anaerob. Proses aerob terjadi di daerah air sedangkan anaerob terjadi di daerah 

endapan lumpur di dasar sungai. Proses dari anaerob ini tidak merupakan 

peristiwa yang berdiri sendiri tetapi diikuti oleh siklus karbon, siklus nitrogen 

dan siklus oksigen. Menurut standar baku mutu air berdasarkan peraturan KLH 

No.5 Tahun 2014, menjelaskan bahwa standar pH pada perairan yaitu 7-8,5. 

b. DO (Dissolved Oxygen) 

Sumber utama oksigen dalam suatu perairan berasal dari suatu proses difusi 

dari udara bebas dan hasil fotosintesis organisme yang hidup dalam perairan. 

Oksigen terlarut (DO) pada ketiiga stasiun berkisar 5,6 mg/L-7,3 mg/L. DO 

tertinggi pada stasiun 3 sebesar 7,3 mg/L dan stasiun terendah pada stasiun 1 

sebesar 5,6 mg/L. Tingginya DO pada stasiun 3 berkaitan dengan rendahnya 

suhu perairan tersebut. Suhu mempunyai pengaruh besar terhadap kelarutan 

oksigen, jika suhu naik maka oksigen didalam air akan menurun. Selain suhu, 

jenis sedimen pada suatu perairan juga berpengaruh pada tingginya DO. Pada 

stasiun 3 tersebut sedimennya berpasir karena pada sedimen berpasir kandungan 

oksigen relatif besar dibandingkan sedimen yang halus.  

                                                           
6
Zulkifli hilda, Struktur Komunitas Makrobentos Di Perairan Sungai Musi Kawasan Pulokerto 

Sebagai Instrumen Biomonitoring, (Sumatera Selatan: Jurnal Natur Indonesia 2011), h.97 
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Menurut standar baku mutu air berdasarkan peraturan KLH No.5 Tahun 2014, 

menjelaskan bahwa standar DO pada perairan yaitu >5 mg/L.  

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Pratomo (2010) dengan judul 

struktur komunitas makrobentos sebagai indikator kualitas perairan di pulau 

Lengkang Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, 

menyatakan bahwa pada jenis sedimen berpasir, kandungan oksigen relatif besar 

dibandingkan pada sedimen yang halus karena pada sedimen berpasir terdapat 

pori udara yang memungkinkan terjadinya pencampuran yang lebih intensif 

dengan air diatasnya. Pada sedimen berpasir ini tidak banyak nutrien, sedangkan 

pada substrat yang lebih halus walaupun oksigen sangat terbatas tetapi tersedia 

nutrien dalam jumlah besar.
7
  

c. COD (Chemical Oxygen Demand) 

COD adalah Jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi bahan 

kimia diperairan dengan menggunakan oksidator kuat. Oksidator kuat berupa 

kalium bikromat yang ditambah asam pekat dengan katalisator perak sulfat. 

Penggunaan kedua bahan ini akan membuat segala macam bahan organik baik 

yang mudah terurai maupun yang kompleks dan sulit terurai akan teroksidasi. 

Besar kecilnya nilai COD memiliki dampak yang sama terhadap makrobentos 

seperti BOD. Hal tersebut dikarenakan keduanya merupakan perhitungan 

banyaknya oksigen (DO) yang digunakan untuk menguraikan bahan organik. 

                                                           
7
Arif Pratomo, “Struktur Komunitas Makrobentos Sebagai Indikator Kualitas Perairan Di 

Pulau Lengkang Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau”, (Bogor: IPB, 

2010), h.6 
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Nilai COD pada ketiga lokasi berkisar antara 1,3mg/L - 2 mg/L. COD yang 

terendah terdapat pada stasiun 3 sampel pertama yaitu 1,3mg/L. Sedangkan pada 

stasiun 1 dan 2 sampel pertama yaitu 2 mg/L. Untuk sampel kedua pada stasiun 

1,2 dan 3 juga didapatkan nilai yang sama yaitu 2 mg/L. Nilai COD hasil 

penelitian yang telah dilakukan termasuk kedalam kategori rendah karena 

menurut standar baku mutu air berdasarkan peraturan KLH No.5 Tahun 2014, 

menjelaskan bahwa standar COD suatu perairan yaitu 100 mg/L. Berdasarkan 

peraturan tersebut bahwa pada semua stasiun penelitian oksigen yang diperlukan 

untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung dalam air hanya sedikit. 

d. BOD (Biologycal Oxygen Demand) 

Nilai BOD pada ketiga stasiun berkisar antara 1,6 mg/L – 5 mg/L. Nilai 

BOD tertinggi terdapat pada stasiun 3 pada pengambilan sampel kedua yaitu 5 

mg/L. BOD dapat dinyatakan sebagai banyaknya oksigen yang digunakan 

mikroorganisme dalam penguraian bahan organik.
8
 Semakin tinggi nilai BOD 

semakin besar bahan organik yang ada di perairan tersebut karena banyaknya 

bahan organik maupun anorganik yang terlarut dapat mempengaruhi kemampuan 

organisme untuk mengurai zat-zat tersebut akan semakin rendah. Menurut 

standar baku mutu air berdasarkan peraturan KLH No.5 Tahun 2014, 

menjelaskan bahwa standar BOD suatu perairan perairan yaitu 10 mg/L. 

 

                                                           
8
Tiorinse sinaga, “Keanekaragaman Makrozoobentos Sebagai Indikator Kualitas Perairan 

Danau Toba Balige Kabupaten Toba Samosir”, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009), h.41 
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4. Indeks keanekaragaman, keseragaman dan dominansi 

Penelitian yang telah dilakukan di sungai Sumur Putri Teluk Betung telah 

diperoleh nilai indeks keanekaragaman yang berbeda-beda pada setiap 

stasiunnya. Pada pengambilan sampel pertama dan sampel kedua pada stasiun 1 

dan stasiun 3 diperoleh nilai indeks keanekaragamannya lebih dari 1,00, 

berdasarkan kategori keanekaragaman Shannon-Wiener nilai ini masuk kedalam 

kategori tercemar sedang. Sedangkan pada stasiun 2 diperoleh nilai indeks 

keanekaragamannya kurang dari 1,00 berdasarkan kategori keanekaragaman 

Shannon-Wiener nilai ini masuk kedalam kategori tercemar berat. Selain indeks 

keanekaragaman, indeks keseragaman juga dilakukan pada setiap stasiun 

penelitian. Indeks keseragaman pada pengambilan sampel pertama dan kedua 

pada setiap stasiun berbeda-beda. Dari ketiga stasiun penelitian ini diperoleh 

indeks keseragamannya kurang dari 0,4, hal ini menunjukkan bahwa 

keseragamannya masuk dalam kategori rendah.  

Nilai indeks dominansi pada ketiga stasiun menandakan bahwa tidak 

semua makrobentos memiliki daya adaptasi dan kemampuan bertahan hidup 

yang sama disuatu tempat. Penyebaran terbanyak disetiap stasiun penelitian yaitu 

terdapat pada kelas Gastropoda hal ini disebabkan karena gastropoda memiliki 

kemampuan beradaptasi yang tinggi terhadap lingkungan. Untuk nilai indeks 

dominansi pada penelitian yaitu lebih dari 0,30, berdasarkan kategori dominansi 

Simpson nilai ini masuk kedalam kategori sedang dengan kategori nilai 

indeksnya adalah 0,30-0,60. Berdasarkan dari indeks keanekaragaman Shannon-
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Wiener, indeks keseragaman Shannon-Wiener dan indeks dominansi Simpson 

bahwa perairan di sungai Sumur Putri Teluk Betung masuk kedalam kategori 

tercemar sedang. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengujian dengan parameter biologi, fisika dan kimia pada penelitian 

sungai Sumur Putri Teluk Betung menunjukkan bahwa tingkat 

pencemaran air sungai termasuk kedalam kategori tercemar pada level 

sedang.  

2. Tingkat keanekaragaman makrobentos yang terdapat di sungai Sumur 

Putri Teluk Betung termasuk kategori rendah. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, sebagai penutup skripsi ini penulis 

sampaikan saran sebagai beikut: 

1. Perlunya kesadaran diri dari masyarakat yang tinggal di sekitar sungai 

Sumur Putri untuk menjaga dan tidak membuang sampah pada bagian 

sungai supaya tidak tercemar. 

2. Perlu dilakukan penelitian berkala untuk memantau perubahan tingkat 

pencemaran yang terjadi pada sungai Sumur Putri Teluk Betung. 
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LAMPIRAN 



Lampiran 1 

Data hasil makrobentos di sungai Sumur Putri Teluk Betung 

No Kelas  Klasifikasi  Gambar 

1 Ampularidae Kingdom : Animalia 

Phylum   : Mollusca 

Class       : Gastropoda 

Ordo       : Mesogastropoda 

Famili    : Ampularidae 

 

2 Thiaridae Kingdom : Animalia 

Phylum   : Mollusca 

Class       : Gastropoda 

Ordo       : Mesogastropoda 

Famili    : Thiaridae 
 

3 Pleuroceridae Kingdom : Animalia 

Phylum   : Mollusca 

Class       : Gastropoda 

Ordo       : Mesogastropoda 

Famili    : Pleuroceridae 

 

4 Bulimidae Kingdom : Animalia 

Phylum   : Mollusca 

Class       : Gastropoda 

Ordo       : Mesogastropoda 

Famili    : Bulimidae 
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5 Pisionidae Kingdom : Animalia 

Phylum   : Annelida 

Class       : Polychaeta 

Ordo       : Phyllodocida 

Famili    : Pisionidae 

 

6 Cancridae Kingdom : Animalia 

Phylum   : Arthropoda 

Class       : Crustacea 

Ordo       : Decapoda 

Famili    : Cancridae 
 

 



 

 

lampiran 2 

Data hasil penelitian kelas Gastropoda dan kelas Polychaeta dilihat melalui 

mikroskop 

1. Famili Thiaridae 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Famili Ampularidae 
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3. Famili Bulimidae 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Famili Pleuroceridae 
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5. Famili Pisionidae 

 



 

 

Lampiran 3 

ALAT DAN BAHAN PENELITIAN 

 

  

Mikroskop Cannon AZ-73    Cawan Petri 

  

Pinset      Tabung kecil 
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 Botol sampel air     Toples 

 

     

         Thermometer            Secchi disk 
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  Paralon     pH Stick 

     

  Saringan     Kayu 
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  Formalin          Etanol 

 

 

Sekop 



Lampiran 4 Proses penelitian 

1. Proses pengambilan sampel air 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pengukuran suhu 
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3. Pengukuran Kecerahan 

 

4. Pengukuran pH 
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5. Pengambilan sampel makrobentos   6. Proses pengawetan 

 

7. Proses Identifikasi 
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Lampiran 5 

 

 

Tabel 

Analisis Indikator Biologi 

No. Stasiun Famili Jumlah 
Total 

Individu 

Sampel Pertama 

Keanekaragaman Dominansi Keseragaman 

Nilai  Indeks Nilai  Indeks Nilai  Indeks 

1. I 

Ampularidae 1 

6 

0,299 Tercemar Berat 0,028 Rendah 0,169 Rendah 

Pleuroceridae  2 0,366 Tercemar Berat 0,111 Rendah 0,061 Rendah 

Thiaridae 3 0,347 Tercemar Berat 0,250 Rendah 0,058 Rendah 

  Jumlah 
1,011 

Tercemar 

Sedang 0,389 Sedang 0,287 Rendah 

3 III 
Ampularidae 1 

4 
0,347 Tercemar Berat 0,063 Rendah 0,087 Rendah 

Thiaridae 3 0,216 Tercemar Berat 0,563 Sedang 0,054 Rendah 

jumlah 0,562 Tercemar Berat 0,625 Tinggi 0,141 Rendah 

                      

  
         

  

                      

No Stasiun Famili  Jumlah 
Total 

Individu 

Sampel Kedua 

Keanekaragaman Dominansi Keseragaman 

Nilai Indeks Nilai Indeks Nilai Indeks 

1 I 

Ampularidae 3 

8 

0,368 Tercemar Berat 0,141 Rendah 0,046 Rendah 

Thiaridae 3 0,368 Tercemar Berat 0,141 Rendah 0,046 Rendah 

Pleuroceridae 1 0,260 Tercemar Berat 0,016 Rendah 0,032 Rendah 

Pisionidae  1 0,260 Tercemar Berat 0,016 Rendah 0,032 Rendah 

jumlah 
1,255 

Tercemar 

Sedang 0,313 Sedang 0,157 Rendah 

2 II 

Ampularidae 12 

16 

0,216 Tercemar Berat 0,563 Sedang 0,013 Rendah 

Thiaridae 3 0,314 Tercemar Berat 0,035 Rendah 0,020 Rendah 

Pisionidae  1 0,173 Tercemar Berat 0,004 Rendah 0,011 Rendah 

jumlah 0,703 Tercemar Berat 0,602 Tinggi 0,044 Rendah 

3 III 

Ampularidae 10 

21 

0,353 Tercemar Berat 0,227 Rendah 0,017 Rendah 

Thiaridae 7 0,366 Tercemar Berat 0,111 Rendah 0,017 Rendah 

Bulimidae 2 0,224 Tercemar Berat 0,009 Rendah 0,011 Rendah 

Cancridae 1 0,145 Tercemar Berat 0,002 Rendah 0,007 Rendah 

Pisionidae  1 0,145 Tercemar Berat 0,002 Rendah 0,007 Rendah 

jumlah 
1,233 

Tercemar 

Sedang 0,351 Sedang 0,059 Rendah 
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