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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Air merupakan bagian dari daerah aliran sungai (DAS), yang akan 

mencemirkan segala tekanan antropogenik (limbah pabrik, kegiatan pertanian, 

dsb) yang dialaminya. Berbagai tekanan tersebut, secara kualitatif dan 

kuantitatif dapat menyebabkan kepunahan pada tingkat yang berbeda pada 

organisme, dan bahkan pada seluruh taxa (Sioli, 1998). Organisme yang berada di 

ekosistem sungai dapat dijadikan sebagai indikator untuk menentukan tingkat 

kesehatan sungai tersebut. 

Di dalam daerah aliran sungai terdapat biota yang hidup di dalamnya 

dengan memiliki karakter masing-masing terhadap keterpaparan bahan pencemar 

di sungai tersebut, karena tidak semua organisme dapat mentoleransinya. Karakter 

biota seperti keberadaan jenis atau kelimpahannya dapat menjadi petunjuk adanya 

perubahan status atau kondisi suatu lingkungan (Spellman dkk. 2001). Data 

biologi lebih berkaitan langsung dengan kondisi ekologi atau kesehatan ekosistem 

perairan daripada data kimia, namun data kimia tersebut dapat dijadikan sebagai 

data pendukung (Campbell, 2002). Selain itu makrozoobentos dapat berperan 

sebagai continuous monitor air yang mengalami pencemaran. Makin tinggi 

keanekaragaman organismenya, makin rendah tingkat pencemarannya (Spellman, 

1998). 

Daerah Aliran Sungai Legundi merupakan sungai dengan panjang aliran 

sungai ±4,94 km dimana hulu berada di Jalan Prof. Hamka dan hilir sungai ini 

berada di Jalan Brantas. Sungai tersebut memiliki hulu dan hilir seperti sungai-

sungai yang lainnya, namun ada sedikit perbedaan untuk hulu Sungai Legundi, 

disekitar hulu tersebut daerah permukiman masyarakat. Sungai Legundi memiliki 

arus yang tidak deras dan memungkinkan melakukan penelitian di sungai ini. 

Perkembangan teknik penilaian kondisi biologis perairan menggunakan 

parameter biologi (Bioassessment) untuk menentukan status kesehatan sungai 

dalam 10 tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup pesat. Penggunaan 

parameter biologi sangat penting digunakan untuk menilai kesehatan sebuah 

sungai disamping pengukuran parameter fisika dan kimia, karena kerusakan
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lingkungan sungai berdampak negatif terhadap organisme. Komponen biologi 

seperti: ikan, makrozoobentos, dan perifiton yang digunakan sebagai indikator 

biologi untuk adanya gangguan yang ditimbulkan oleh perubahan fisik dan kimia 

di perairan (Sudarso & Wardiatno, 2015). Dari beberapa komponen biologi 

tersebut hanya organisme makrozoobentos yang paling sering digunakan sebagai 

indikator biologi perairan, dikarenakan makrozoobentos yang sifatnya menetap, 

siklus hidupnya panjang, dan dapat menunjukkan suatu kondisi dalam rentang 

waktu yang panjang (Spellman, dkk., 2001). Penelitian ini bertujuan sebagai early 

warning (peringatan dini) untuk mengetahui kondisi kesehatan sungai dengan 

menggunakan makrozoobentos sebagai bioindikator, oleh karena itu penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan Indeks Biotilik, Analisis Data 

Biotilik (%EPT, %grup A dan B) dan  Family Biotic Index (FBI). 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini dibuat untuk mempermudah 

penelitian. Rumusan masalah meliputi tujuan dan rancangan kegiatan dalam 

penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah komposisi biotilik yang terdapat di dasar perairan di daerah 

aliran Sungai Legundi Probolinggo dari hulu hingga hilir? 

2. Bagaimanakah kualitas air di daerah aliran Sungai Legundi Probolinggo dari 

hulu hingga hilir? 

3. Bagaimanakah status perairan Sungai Legundi Probolinggo ditinjau dari 

indikator biotilik?  

 

1.3. Tujuan 

Tujuan penelitian ini meliputi: 

1. Untuk mengetahui komposisi biota yang terdapat di dasar perairan di daerah 

aliran Sungai Legundi Probolinggo dari hulu hingga hilir. 

2. Untuk mengetahui kualitas air di daerah aliran sungai Legundi Probolinggo 

dari hulu hingga hilir. 

3. Untuk mengetahui status atau kondisi perairan dilihat dari indikator biotilik. 
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1.4. Manfaat 

Manfaat dalam penelitian ini adalah  memberikan informasi yang akurat mengenai 

cara penerapan biotilik kepada masyarakat sebagai upaya biomonitoring kualitas 

air di daerah aliran Sungai Legundi Probolinggo. 

 

1.5. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini dibuat karena adanya keterbatasan  

waktu, tenaga, dana, teori serta tujuan  melakukan kajian lebih mendalam. Adapun 

batasan-batasan penelitian ini mencakup parameter biologi, fisika, dan kimia. 

Parameter biologi seperti biotilik yaitu biota tidak bertulang belakang indikator 

kualitas air yang ada di dalam sungai tersebut. Sedangkan parameter fisika dan 

kimia meliputi uji pH, suhu, oksigen terlarut (DO), kekeruhan, Chemical Oxygen 

Demand (COD) dan Biological Oxygen Demand (BOD).  

 


