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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Kualitas Perairan 

 

 

Pengertian kualitas lingkungan (perairan) adalah sebagai faktor biofisika kimia yang 

mempengaruhi kehidupan organisme perairan dalam ekosistem. Menurut Wardoyo 

dalam Bapedalda (2003), perairan yang ideal adalah perairan yang dapat mendukung 

organisme dalam menyelesaikan daur hidupnya.  Sedangkan menurut Boyd dalam 

Bapedalda (2003), kualitas lingkungan perairan adalah suatu kelayakan lingkungan 

perairan untuk menunjang kehidupan dan pertumbuhan organisme air yang nilainya 

dinyatakan dalam suatu kisaran tertentu.  Masuknya bahan pencemar dalam perairan 

dapat mempengaruhi kualitas air dan terkait dengan kapasitas asimilasinya.  Apabila 

kapasitas asimilasi terlampaui, selanjutnya akan menurunkan daya dukung, nilai guna 

dan fungsi perairan bagi peruntukan lainnya.  

 

Kualitas perairan ditentukan oleh nilai kisaran parameter yang terukur di lingkungan 

perairan.  Nilai kisaran parameter tersebut secara langsung atau tidak langsung 

ditentukan oleh proses hidrodinamika suatu perairan.  Selain itu juga tergantung 

beberapa faktor seperti intensitas bahan pencemar, iklim, kedalaman arus, topografi 

dan geografi, sehingga terjadi proses perubahan sifat fisik, kimia dan biologi yang 

saling berinteraksi.  Apabila salah satu faktor terganggu atau mengalami perubahan 
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akan berdampak pada sistem ekologi (Bapedalda 2003). Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas perairan adalah:  

 

1. Kecepatan arus 

Arus merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang dapat disebabkan oleh tiupan 

angin, karena perbedaan dalam densitas air laut atau disebabkan oleh gerakan 

gelombang (Nontji, 2002).  Selanjutnya dikatakan bahwa pada dasar perairan 

dangkal, dimana terdapat arus yang tinggi, hewan yang mampu hidup adalah 

organisme periphitik atau benthos.  Pergerakan air yang ditimbulkan oleh gelombang 

dan arus juga memiliki pengaruh yang penting terhadap benthos; mempengaruhi 

lingkungan sekitar seperti ukuran sedimen, kekeruhan dan banyaknya fraksi debu 

juga stress fisik yang dialami organisme-organisme dasar.  Pada daerah sangat 

tertutup dimana kecepatan arusnya sangat lemah, yaitu kurang dari 10 cm/dt, 

organisme benthos dapat menetap, tumbuh dan bergerak bebas tanpa terganggu 

sedangkan pada perairan terbuka dengan kecepatan arus sedang yaitu 10-100 cm/dt 

menguntungkan bagi organisme dasar; terjadi pembaruan antara bahan organik dan 

anorganik dan tidak terjadi akumulasi (Wood dalam Wijayanti, 2007). 

 

2. Padatan Terendap (Sedimen) 

Sedimen adalah padatan yang langsung mengendap jika air didiamkan tidak 

terganggu selama beberapa waktu.  Padatan yang mengendap tersebut terdiri dari 

partikel-partikel padatan yang mempunyai ukuran relatif besar dan berat sehingga 

dapat mengendap dengan sendirinya.  Sedimen yang terdapat di dalam air biasanya 

terbentuk sebagai akibat dari erosi, dan merupakan padatan yang umum terdapat di 
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dalam air permukaan.  Adanya sedimen dalam jumlah tinggi di dalam air akan sangat 

merugikan karena hal-hal sebagai berikut: 

1. Sedimen dapat menyebabkan penyumbatan saluran air dan selokan, dan dapat 

mengendap di dalam bak penampung air sehingga mengurangi volume air 

yang dapat ditampung dalam bak tersebut. 

2. Sedimen yang mengendap di dasar sungai atau danau dapat mengurangi 

populasi ikan dan hewan-hewan air lainnya karena telur-telur ikan dan 

sumber-sumber makanan mungkin terendam di dalam sedimen. 

3. Adanya sedimen mengurangi penetrasi sinar kedalam air sehingga 

mengurangi kecepatan fotosintesis tanaman menurun. 

4. Sedimen menyebabkan air menjadi keruh sehingga menambah biaya 

penjernihan jika air tersebut akan digunakan untuk keperluan industri. 

Padatan terendap biasanya terdiri dari pasir dan lumpur.  Berbeda dengan tanah liat 

yang tidak dapat mengendap dengan sendirinya, lumpur merupakan padatan yang 

dapat mengendap dengan sendirinya  terutama jika airnya tidak terguncang (Fardiaz, 

1992). 

 

3. Padatan Tersuspensi/Total Solid Suspended (TSS) 

Padatan tersuspensi adalah padatan yang menyebabkan kekeruhan air, tidak terlarut, 

dan tidak dapat mengendap langsung.  Padatan tersuspensi terdiri dari partikel-

partikel yang ukuran maupun beratnya lebih kecil daripada sedimen, misalnya tanah 

liat, bahan-bahan organik tertentu, sel-sel mikroorganisme, dan sebagainya.  Sebagai 

contoh, air permukaan mengandung tanah liat dalam bentuk suspensi yang dapat 
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tahan sampai berbulan-bulan, kecuali jika keseimbangannya terganggu oleh zat-zat 

lain sehingga mengakibatkan terjadi penggumpalan, kemudian diikuti dengan 

pengendapan.  Selain mengandung padatan tersuspensi, air buangan juga sering 

mengandung bahan-bahan yang bersifat koloid, misalnya protein (Fardiaz, 1992).  

Total suspended solid atau padatan tersuspensi total (TSS) adalah residu dari padatan 

total yang tertahan oleh saringan dengan ukuran partikel maksimal 2μm atau lebih 

besar dari ukuran partikel koloid.  TSS umumnya dihilangkan dengan flokulasi dan 

penyaringan.TSS memberikan kontribusi untuk kekeruhan (turbidity) dengan 

membatasi penetrasi cahaya untuk fotosintesis dan visibilitas di perairan.  Sehingga 

nilai kekeruhan tidak dapat dikonversi ke nilai TSS (Anonim, 2012). 

 

Air buangan industri mengandung jumlah padatan tersuspensi dalam jumlah yang 

sangat bervariasi tergantung dari jenis industrinya.  Air buangan dari industri-industri 

makanan, terutama industri fermentasi, dan industri tekstil sering mengandung 

padatan tersuspensi di dalam air dapat diukur menggunakan alat turbidimeter.  Seperti 

halnya padatan terendap, padatan tersuspensi akan mengurangi penetrasi sinar/cahaya 

ke dalam air sehingga mempengaruhi regenerasi oksigen secara fotosintesis (Fardiaz, 

1992).  

 

4. Padatan Terlarut/Total Dissolved Solid (TDS) 

 

Padatan terlarut adalah padatan-padatan yang mempunyai ukuran lebih kecil daripada 

padatan tersuspensi.  Padatan ini terdiri senyawa-senyawa anorganik dan organik 

yang larut air, mineral dan garam-garamnya.  Sebagai contoh, air buangan pabrik gula 

biasanya mengandung berbagai jenis gula yang larut, sedangkan air buangan industri 

http://environmentalchemistry.wordpress.com/2012/01/11/total-suspended-solid-tss-2/
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kimia sering mengandung mineral-mineral seperti merkuri (Hg), timbal (Pb), arsenic 

(As), cadmium (Cd), Khromium (Cr), Nikel (Ni), Cl2, serta garam-garam kalsium dan 

magnesium yang mempengaruhi kesadahan air.  Selain itu air buangan juga sering 

mengandung sabun, deterjen dan surfaktan yang larut air, misalnya pada air buangan 

rumah tangga dan industri pencucian (Fardiaz, 1992).  Total padatan terlarut (Total 

Dissolved Solid) adalah bahan-bahan terlarut (diameter < 10 -6 mm) dan koloid 

(diameter < 10 -6 mm - < 10 -3 mm) yang berupa senyawa kimia dan bahan-bahan 

lain yang tidak tersaring pada kertas saring berdiameter 0,45 µm (Vanho, 2010). 

 

5. Suhu 

 

Suhu di dalam air dapat menjadi faktor penentu atau pengendali kehidupan flora dan 

fauna akuatis, terutama suhu di dalam air yang telah melampaui ambang batas (terlalu 

hangat atau terlalu dingin) bagi kehidupan flora dan fauna akuatis.  Jenis, jumlah dan 

keberadaan flora dan fauna akuatis seringkali berubah dengan adanya perubahan suhu 

air, terutama oleh adanya kenaikan suhu di dalam air.  Secara umum, kenaikan suhu 

perairan akan mengakibatkan kenaikan aktivitas biologi dan, pada gilirannya 

memerlukan lebih banyak oksigen di dalam perairan tersebut. Hubungan antara suhu 

air dan oksigen biasanya berkorelasi negatif, yaitu kenaikan suhu di dalam air akan 

menurunkan tingkat solubilitas oksigen dan dengan demikian, akan menurunkan 

kemampuan organisme akuatis dalam memanfaatkan oksigen yang tersedia untuk 

berlangsungnya proses-proses biologi di dalam air (Asdak, 2010).   

 

Fardiaz (1992) menyatakan bahwa kenaikan suhu air akan menimbulkan beberapa 

akibat sebagai berikut : 
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1. Jumlah oksigen terlarut di dalam air menurun. 

2. Kecepatan reaksi kimia meningkat 

3. Kehidupan ikan dan hewan air lainnya terganggu. 

4. Jika batas suhu yang mematikan terlampaui, ikan dan hewan air lainnya akan 

mati. 

 

6. pH 

 

pH air biasanya dimanfaatkan untuk menentukan indeks pencemaran dengan melihat 

tingkat keasaman atau kebasaan air yang dikaji, terutama oksida sulfur dan nitrogen 

pada proses pengasaman dan oksidasi kalsium dan magnesium pada proses 

pembasaan.  Angka indeks yang umum digunakan mempunyai kisaran 0 hingga 14 

dan merupakan angka logaritmik negatif dari konsentrasi ion hidrogem di dalam air.  

Angka pH 7 adalah netral, sedangkan angka pH lebih besar dari 7 menunjukkan 

bahwa air bersifat basa dan terjadi ketika ion-ion karbon dominan.  Sedangkan angka 

pH lebih kecil dari 7 menunjukkan bahwa air di tempat tersebut bersifat asam (Asdak, 

2010). 

 

Pada aliran air (sungai) alamiah, pembentukan pH dalam aliran air tersebut sangat 

ditentukan oleh reaksi karbon dioksida.  Besarnya angka pH dalam suatu perairan 

dapat dijadikan indikator adanya keseimbangan unsur-unsur kimia dan dapat 

mempengaruhi ketersediaan unsur-unsur kimia dan unsur-unsur hara yang bermanfaat 

bagi kehidupan vegetasi akuatik.  pH air juga mempunyai peranan penting bagi 

kehidupan ikan dan fauna lain yang hidup di perairan tersebut (Asdak, 2010).  
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7. Oksigen Terlarut/Dissolved Oxygen (DO) 

 

Kandungan gas oksigen terurai dalam air mempunyai peranan menentukan untuk 

kelangsungan hidup organisme akuatis dan untuk berlangsungnya proses reaksi kimia 

yang terjadi di dalam badan perairan.  Konsentrasi kandungan unsur oksigen dalam 

aliran air ditentukan oleh besarnya suhu perairan, tekanan dan aktivitas biologi yang 

berlangsung di dalam air.  Dari perspektif biologi, kandungan gas oksigen di dalam 

air merupakan salah satu unsur penentu karakteristik kualitas air yang terpenting 

dalam lingkungan kehidupan akuatis.  Konsentrasi oksigen dalam air mewakili status 

kualitas air pada tempat dan waktu tertentu (saat pengambilan sampel air).  Proses 

dekomposisi bahan organik di dalam air berlangsung secara perlahan-lahan dan 

memerlukan waktu yang relatif lama.  Perubahan konsentrasi oksigen di dalam air 

juga berlangsung secara perlahan-lahan sebagai respon oleh adanya proses oksidasi 

serta merupakan respon berbagai macam organisme terhadap suplai bahan makanan 

(Asdak, 2010).  

 

Oksigen terlarut dapat berasal dari proses fotosintesis tanaman air, di mana 

jumlahnya tidak tetap tergantung dari jumlah tanamannya, dan dari atmosfer (udara) 

yang masuk kedalam air dengan kecepatan terbatas.  Konsentrasi oksigen terlarut 

dalam keadaan jenuh bervariasi tergantung dari suhu dan tekanan atmosfer.  Pada 

suhu 20
o
C dengan tekanan satu atmosfer konsentrasi oksigen terlarut dalam keadaan 

jenuh adalah 9,2 ppm, sedangkan pada suhu 50
o
C dengan tekanan atmosfer yang 

sama tingkat kejenuhannya hanya 5,6 ppm.  Semakin tinggi suhu air, semakin rendah 

tingkat kejenuhan.  Konsentrasi oksigen terlarut yang terlarut rendah akan 
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mengakibatkan ikan-ikan dan binatang air lainnya membutuhkan oksigen akan mati.  

Sebaliknya konsentrasi oksigen terlarut yang terlalu tinggi juga mengakibatkan proses 

pengkaratan semakin cepat karena oksigen akan mengikat oksigen yang melapisi 

permukaan logam (Fardiaz, 1992). 

 

8. Nitrogen dan Fosfor 

 

Nitrogen merupakan salah satu unsur penting bagi pertumbuhan organisme dan 

proses pembentukan protoplasma, serta merupakan salah satu unsur utama 

pembentukan protein. Di perairan nitrogen biasanya ditemukan dalam bentuk 

ammonia, ammonium, nitrit dan nitrat serta beberapa senyawa nitrogen organik 

lainnya.  Pada umumnya nitrogen diabsorbsi oleh fitoplankton dalam bentuk nitrat 

(NO3 – N) dan ammonia (NH3 – N).  Fitoplankton lebih banyak menyerap NH3 – N 

dibandingkan dengan NO3 – N karena lebih banyak dijumpai diperairan baik dalam 

kondisi aerobik maupun anaerobik.  Senyawa-senyawa nitrogen ini sangat 

dipengaruhi oleh kandungan oksigen dalam air, pada saat kandungan oksigen rendah 

nitrogen berubah menjadi amoniak (NH3) dan saat kandungan oksigen tinggi nitrogen 

berubah menjadi nitrat (NO3 ) (Arumz, 2012). 

Fosfor memainkan peran utama di dalam metabolisme biologis.  Dibandingkan 

dengan mikro nutrien lain yang dibutuhkan oleh biota fosfor memiliki kemelimpahan 

minimum dan umumnya merupakan unsur pertama pembatas produktivitas biologi.  

Banyak data kuantitatif  yang berasal dari penyebaran fosfor musiman dan ruang di 

sungai-sungai dan danau, serta laju muatan terhadap perairan penerima dari drainase 

cekungan (Kanti, 2006). 
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Orthofosfat (PO4
3-

) merupakan bentuk fosfat anorganik terlarut yanga secara 

langsung dapat digunakan.  Fosfat reaktif secara ekstrim dan berinteraksi dengan 

berbagai kation seperti Ca dan Fe yang terbentuk pada saat kondisi tersedianya (oxic), 

yakni suatu senyawa yang secara relatif tidak terlarut dan akan mengendap lalu keluar 

dari badan air.  Ketersediaan fosfat juga menurun adsorpsi menjadi senyawa 

anorganik koloid dan partikulat seperti liat, karbonat, dan hidroksid.  Fosfor dengan 

proporsi yang cukup besar di perairan tawar, terikat dalam fosfat organik dan sel-sel 

penyusun organisme hidup ataupun mati, serta di dalam atau diabsorbsi menjadi 

koloid (Kanti, 2006). 

 

9. Substrat Dasar 

 

Ukuran partikel substrat merupakan salah satu faktor ekologis utama dalam 

mempengaruhi struktur komunitas makrobentik seperti kandungan bahan organik 

substrat.  Penyebaran makrobenthos dapat dengan jelas berkorelasi dengan tipe 

substrat. Makrobenthos yang mempunyai sifat penggali pemakan deposit cenderung 

melimpah pada sedimen lumpur dan sedimen lunak yang merupakan daerah yang 

mengandung bahan organik yang tinggi (Nybakken, 1988).  Selanjutnya Odum 

(1993) menambahkan bahwa jenis substrat dasar merupakan komponen yang sangat 

penting bagi kehidupan organisme benthos.  Pada kelas Polychaeta biasanya banyak 

dijumpai pada substrat lunak dan berpasir.  Driscoll dan Brandon (1973) menyatakan 

bahwa distribusi dan kelimpahan jenis Mollusca dipengaruhi oleh diameter rata-rata 

butiran sedimen, kandungan debu, dan liat, adanya cangkang-cangkang organisme 

yang telah mati dan kestabilan substrat.  Kestabilan substrat dipengaruhi oleh 
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penangkapan kerang secara terus menerus, dikarenakan substrat teraduk oleh alat 

tangkap.  Kelimpahan dan keanekaragaman jenis epifauna meningkat pada substrat 

yang banyak mengandung cangkang organisme yang telah mati.  Jenis-jenis 

gastropoda dan bivalvia dapat tumbuh dan berkembang pada sedimen halus, karena 

memiliki fisiologi khusus untuk dapat beradaptasi pada lingkungan perairan yang 

memiliki tipe substrat berlumpur. 

 

B. Status Mutu Perairan 

 

 

Kualitas air mencakup keadaan fisik, kimia, dan biologi yang dapat mempengaruhi 

ketersediaan air untuk kehidupan manusia, pertanian, industri, rekreasi dan 

pemanfaatan air lainnya.  Pemanfaatan sumber daya air, baik untuk keperluan 

industri, pertanian (termasuk peternakan) maupun untuk keperluan manusia perlu 

terlebih dahulu ditentukan status kualitas airnya (Asdak, 2010).  

 

Peraturan Pemerintah Nomor: 82 Tahun 2001 menjelaskan bahwa status mutu air 

adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-

parameter tertentu dan metoda tertentu.  Klasifikasi dan Kriteria Mutu Air 

berdasarkan Pasal 8 adalah sebagai berikut : 

a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air 

minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama 

dengan kegunaan tersebut. 

b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana 

rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi 
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pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang 

sama dengan kegunaan tersebut. 

c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan 

ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau 

peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan 

tersebut.  

d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi 

pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang 

sama dengan kegunaan tersebut. 

 

 

C. Ekologi Hewan Benthos 

 

 

Odum (1993) menyatakan bahwa benthos adalah organisme yang melekat atau 

beristirahat pada dasar atau hidup di dasar endapan.  Hewan benthos dapat dibagi 

berdasarkan cara makannya menjadi pemakan penyaring (seperti kerang) dan 

pemakan deposit (seperti siput).  Menurut Vernberg dalam Fachrul (2007), 

berdasarkan ukurannya benthos dibedakan menjadi: 

1. Makrobenthos 

Organisme yang hidup di dasar perairan dan tersaring oleh saringan yang berukuran 

mata saring 1,0 x 1,0 milimeter atau 2,0x2,0 milimeter, yang pada pertumbuhan 

dewasanya berukuran 3-5 milimeter.  Berdasarkan letaknya dibedakan menjadi 

infauna dan epifauna, dimana infauna adalah kelompok makrobenthos yang 
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terpendam di bawah lumpur, sedangkan epifauna adalah kelompok makrobenthos 

yang hidup di permukaan substrat. 

2. Mesobenthos 

Organisme yang mempunyai ukuran antara 0,1-1,0 milimeter, misalnya golongan 

Protozoa yang berukuran besar (Cidaria), cacing yang berukuran kecil dan Crustacea 

yang sangat kecil.  

3. Mikrobenthos 

Organisme yang mempunyai ukuran kurang dari 0,1 milimeter, misalnya Protozoa.  

Daya tahan dan adaptasi benthos berbeda-beda antara jenis yang satu dengan yang 

lainnya, yaitu ada yang tahan terhadap keadaan perairan setempat, tetapi ada pula 

yang tidak tahan, sehingga keberadaan benthos tertentu dapat dijadikan petunjuk 

dalam menilai kualitas perairan tersebut.  Selain itu, faktor lain yang mendasari 

penggunaan benthos sebagai organisme indikator perairan adalah karena sifat benthos 

yang relatif diam atau memiliki mobilitas yang rendah sehingga sangat banyak 

mendapat pengaruh dari lingkungan, baik yang tergolong dalam kriteria parameter 

kualitas perairan maupun bukan parameter kualitas perairan Vernberg dalam Fachrul, 

(2007). 

 

Michael (1994) menyatakan bahwa binatang bentik dari zona litoral memperlihatkan 

zonasi yang berbeda dengan kedua komponen berikut ini: 

1. Epifauna, ini mengacu pada organism yang hidup pada permukaan, baik dalm 

bentuk melekat maupun bergerak. Keragaman epifauna yang terbesar pada 

zone intertidal. 
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2. Infauna, ini adalah binatang-binatang yang menggali ke dalam substrat dan 

hidup dalam liang atau terowongan. 

 

Grafin dalam Wilhm (1975) mengelompokkan spesies makrozoobenthos berdasarkan 

kepekaannya terhadap pencemaran karena bahan organik, ke dalam kelompok : 

a. Organisme intoleran yaitu organisme yang dapat tumbuh dan berkembang 

dalam kisaran kondisi lingkungan yang sempit dan jarang dijumpai di perairan 

yang kaya organik. 

b. Organisme fakultatif yaitu organisme yang dapat bertahan hidup pada kisaran 

kondisi lingkungan yang lebih besar bila dibandingkan dengan organisme 

intoleran. 

c. Organisme toleran yaitu organisme yang dapat tumbuh dan berkembang 

dalam kisaran kondisi lingkungan yang luas, yaitu organisme yang sering 

dijumpai perairan yang berkualitas jelek. 

Hewan benthos hidup relatif menetap, sehingga baik digunakan sebagai petunjuk 

kualitas lingkungan, karena selalu kontak dengan limbah yang masuk habitatnya. Di 

anatara hewan benthos yang relatif mudah diidentifikasi dan peka terhadap perubahan 

lingkungan perairan adalah jenis-jenis yang termasuk makrozoobenthos. 

 

Bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang keberadaannya dan 

perilakunya di alam berhubungan dengan kondisi lingkungan, apabila terjadi 

perubahan kualitas air maka akan berpengaruh terhadap keberadaan perilaku 

organisme tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai petunjuk kualitas lingkungan 

(Triadmojo, 2008). Menurut Nybakken (1992), sifat fisika-kimia perairan sangat 
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penting dalam ekologi. Oleh karena itu selain melakukan pengamatan terhadap faktor 

biotik, seperti benthos, perlu juga dilakukan pengamatan faktor-faktor abiotik (fisika-

kimia) perairan, karena anatara faktor abiotik dan biotik saling berinteraksi. 

 

D. Struktur Komunitas Hewan Benthos 

 

Menurut Odum (1993) komunitas biotik adalah kumpulan populasi yang hidup di 

daerah tertentu, merupakan satuan yang terorganisir serta mempunyai hubungan 

timbale balik.  Michael (1994) menyatakan bahwa konsep komunitas adalah suatu 

prinsip ekologi penting yang menekankan keteraturan yang ada dalam keragaman 

organism yang hidup dalam habitat apapun.  Suatu komunitas bukan hanya 

merupakan pengelompokan secara serampangan hewan dan tumbuhan yang hidup 

secara mandiri satu sama lain namun mengandung komposisi kekhasan taksonomi, 

dengan pola hubungan tropik dan metabolik yang tertentu. Struktur komunitas 

ditentukan berdasarkan : 

 

1. Kelimpahan benthos  

Kelimpahan Individu 

Kelimpahan individu benthos didenifisikan sebagai jumlah individu spesies setiap 

stasiun dalam satuan kubik.  Jumlah individu per satuan luas (meter
2
) dihitung dari 

rata-rata jumlah individu pada beberapa pengambilan sampel dengan rumus 

perhitungan sebagai berikut:  
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                 a 

N    = ---------------- X 10.000 

               O S 

 

Keterangan: 

n   =  rata-rata jumlah individu per meter 
2
 

a   =  jumlah individu yang terhitung 

O  =  luas bukaan Ekman grab 

S  =  jumlah sampel setiap stasiun pengamatan 

(Michael, 1994) 

 

 

2. Indeks Keanekaragaman 

 

Indeks keanekaragaman (H’) menggambarkan keadaaan populasi organisme secara 

matematis agar mempermudah dalam menganalisis informasi jumlah individu 

masing-masing jenis pada suatu komunitas.  Keanekaragaman suatu biota air dapat 

ditentukan dengan menggunakan teori informasi Shanon Wiener (H′).  Adapun indeks 

tersebut adalah sebagai berikut (Odum, 1993) 

 

H = - ∑ (ni/N) log (ni/N) 

 

atau 

 

H =  -∑ Pi log Pi 
 

Keterangan: 

ni = nilai kepentingan untuk tiap spesies 

N = nilai kepentingan total 

Pi = peluang kepentingan untuk tiap spresies = ni/N 

 

Kategori Nilai keanekaragaman suatu populasi menurut Odum (1993) dengan kriteria 

: 0,2 ≤ H’ ≤ 3,0 dengan keanekaragaman rendah; keanekaragaman populasi sedang; 

sampai keanekaragaman tinggi.  Klasifikasi derajat pencemaran berdasarkan Indeks 

Keanekaragaman dapat dilihat pada Tabel 1. 



22 
 

Tabel 1. Klasifikasi Derajat Pencemaran Berdasarkan Indeks Keanekaragaman 

 

No. Indeks 

Keanekaragaman 

Kualitas Pustaka 

I > 3 

1-3 

< 1 

 

Air bersih 

Setengah tercemar 

Tercemar berat 

 

Wilhn dan Doris, 

1966 

 

II 3,0 – 4,5 

2,0 - 3,0 

1,0 – 2,0 

< 1,0 

 

Tercemar sangat ringan 

Tercemar ringan 

Tercemar sedang 

Tercemar berat 

 

Staub et.al, dalam 

Wilhm 1975 

 

III >3 

2,0 – 3,0 

1,6 – 2,0 

1,0– 1,5 

< 1,0 

 

Tidak tercemar 

Tercemar sangat ringan 

Tercemar ringan 

Tercemar sedang 

Tercemar berat 

 

Lee et.al, 1978 

 

 

3. Indeks Kemerataan (Evenness) Pielau 

 

Indeks kemerataan  ditentukan sebagai berikut: 

          H 

E  = -------- 

          H max 

Keterangan : 

E       = Indeks kemerataan (0 - 1) 

H       = Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener 

Hmax  = Indeks Keanekaragaman maksimum = ln S, dimana S: jumlah jenis (spesies) 

di dalam komunitas. 

(Odum, 1993) 

 

4. Indeks Dominansi 

 

Indeks dominansi merupakan jumlah tiap arti/nilai spesies dalam hubungannya 

terhadap komunitas sebagai keseluruhan.  Untuk mengetahui ada tidaknya dominansi 

dari spesies tertentu dapat dilihat dari nilai Indeks Dominansi Simpson (Odum, 1993). 
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s 

D =  ∑(ni/N)
2
 

i=1
 

Keterangan: 

D = Indeks dominansi 

ni = nilai kepentingan untuk tiap spesies (jumlah individu, biomas, produksi, 

dsb) 

N = Total nilai kepentingan 

 

Nilai dominansi berkisar antara 0-1.  Nilai indeks dominansi yang mendekati 0 berarti 

hampir tidak ada dominansi oleh suatu spesies dalam komunitas.  Nilai indeks 

dominansi yang mendekati 1 berarti ada dominansi oleh suatu spesies dalam 

komunitas tersebut (Odum, 1993). 

 

5. Indeks Similaritas  

Berapa besar kesamaan komposisi (kenekaragaman dan kelimpahan) benthos antar 

stasiun pengamatan dicari lewat menggunakan rumus indeks similaritas menurut 

Sorensen. Indeks kesamaan yang biasa dipakai menurut  Sorensen (Odum, 1993) 

dengan rumus: 

IS  = 2C/A+B x 100 % 

Keterangan : 

S = Indeks Kesamaan Sorensen 

A = Jumlah spesies dalam sampel lokasi A 

B = Jumlah spesies dalam sampel lokasi B 

C = Jumlah spesies yang terdapat di lokasi A dan B 

 

IS = 75 – 100 : Sangat mirip 

       50 – 75 : Mirip 

       25 – 50 : Tidak mirip 

        IS < 25 :  Sangat tidak mirip 
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E. Sungai 

 

Sungai adalah tempat bermuaranya air dari sumber mata air (hulu) menuju suatu 

tempat dengan tingkat geografis yang lebih rendah setara dengan ketinggian 

permukaan laut (hilir).  Besar kecilnya sungai sangat tergantung pada aspek daya 

dukung sekitarnya seperti debit air dari mata air, bentuk geografis tanah 

pendukungnya, struktur geologis, sebaran flora dan fauna yang tumbuh disekitarnya 

dan bentang alam secara keseluruhan (Bapedalda Propinsi Lampung, 2004).  Secara 

ekologis, sungai dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu (Sinaga, 1995): 

1. Bagian hulu, yang memiliki ciri-ciri volume air kecil, dangkal, berbatu-batu, 

aliran air cepat, suhu air lebih rendah, oksigen terlarut lebih tinggi, organisme 

penghuni relatif terbatas, dan ikan umumnya bersifat reofilus. 

2. Bagian tengah, aliran air agak tenang, batu-batuan juga tidak besar lagi. 

3. Bagian hilir, yang memiliki ciri-ciri volume air besar, arus lambat, dasar 

sungai pasir atau lumpur, unsur hara terlarut relatif tinggi, memiliki kisaran 

suhu yang lebar, jenis organisme beragam, ikan umumnya bersifat limnofil 

dan sedikit reofil. 

Ekosistem suatu sumberdaya hayati tercipta secara alamiah dengan adanya 

keseimbangan antar komponen yang ada didalamnya.  Komponen-komponen ini, 

walau tercipta secara bertentangan (biotik-abiotik, gelap-terang), namun juga tercipta 

untuk saling berpasangan dan berinteraksi.  Dalam hal ini, komponen biotik 

merupakan organisme hidup dan komponen abiotik adalah wadah yang menaunginya 

(Effendi, 2003). 


