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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perairan sungai merupakan sesuatu perairan yang di dalamnya dicirikan

dengan terdapatnya aliran yang lumayan kokoh, sehingga digolongkan ke dalam

perairan mengalir. Sungai bagaikan sumber air ialah salah satu sumber energi

alam yang memiliki banyak manfaat untuk kehidupan dan penghidupan manusia.

Guna sungai ialah bagaikan sumber air minum, fasilitas transportasi, sumber

irigasi, perikanan serta lain sebagainya. Kegiatan manusia inilah yang

menimbulkan sungai jadi rentan terhadap penyusutan mutu area. Akibat yang

mempengaruhi terhadap perairan salah satunya ialah pencemaran sungai.

Pencemaran sungai membolehkan terbentuknya penyusutan mutu perairan dan

berkurangnya tipe biota yang hidup di daerah perairan tersebut (Erlina, 2017).

Pencemaran sungai ialah terdapatnya masukan bahan–bahan organik serta

anorganik terlarut yang dihasilkan oleh aktivitas penduduk di dekat pesisir bisa

memunculkan kasus yang sungguh- sungguh, sehingga bisa mempengaruhi

terhadap kehidupan biota perairan. Salah satu biota yang terserang akibat dari

pencemaran perairan merupakan hewan–hewan bentos (Prasetia,  2017). Perairan

yang tercemar akan mempengaruhi kelangsungan hidup organisme

makroozoobentos.

Makrozoobentos merupakan biota air yang rentan terkontaminasi oleh

bahan pencemar, baik bahan pencemar kimia maupun fisik (Sinaga, 2009). Hal ini

diakibatkan makroozobentos pada biasanya tidak bisa bergerak cepat serta
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habitatnya di dasar perairan yang umumnya merupakan tempat mengendapnya

bahan pencemar. Hewan bentos relatif mudah di identifikasi serta peka terhadap

perubahan mutu air sehingga dapat mempengaruhi terhadap komposisi serta

distribusinya. Kelompok hewan ini bisa lebih mencerminkan terdapatnya

pergantian faktor- faktor area dari waktu ke waktu (Prasetia, 2017). Perubahan

mutu air serta substrat sangat pengaruhi kelimpahan dan keanekaragaman

makrozoobentos. Keanekaragamaan ini bergantung pada tingkatan toleransi serta

sensitifitasnya terhadap mutu area yang terdiri dari aspek biotik serta aspek

abiotik (Fachrul, 2007).

Bentos kerap digunakan sebagai penanda ataupun petunjuk mutu air.

Sesuatu perairan yang sehat( belum tercemar) hendak menunjukan jumlah

organisme yang seimbang dan hampir seluruh spesies yang terdapat didalamnya.

Sebalikannya suatu perairan tercemar, penyebaran jumlah organisme tidak

menyeluruh serta cenderung terdapat spesies yang mendominasi (Prasetia, 2017).

Makrozoobentos kerap digunakan sebagaikan penanda ataupun penentu dalam

sesuatu mutu air hendak memudahkan dalam menafsirkan tentang kondisi area

perairan (sungai). Salah satu daerah perairan ialah perairan yang terletak di

Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso.

Perairan Bonesompe merupakan salah satu perairan yang terletak di Kota

Poso, kabupaten Poso, provinsi Sulawesi Tengah, yang terletak di antara

kelurahan Bonesompe serta kelurahan Kayamanya. Perairan ini memiliki peran

dan fungsi yang sangat berarti banyaknya aktivitas warga di sungai seperti

aktivitas MCK ( mandi, mencuci, kakus), pembuangan limbah kotoran ternak,
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limbah rumah tangga serta limbah pertanian. Kegiatan tersebut secara tidak

langsung dapat berpengaruh besar terhadap mutu perairan. Perairan Bonesompe

dipilih sebagai lokasi penelitian karena letak sungai bisa dijangkau dengan

mudah. Tidak hanya itu, perairan Bonesompe merupakan wilayah yang sebagian

besar penduduknya beraktifitas bagaikan nelayan yang secara tidak langsung

pengaruhi keberadaan biota yang terletak di perairan tersebut. Hingga saat ini,

informasi mengenai organisme makrozoobentos di perairan Kelurahan

Bonesompe masih sangat kurang. Penelitian ini perlu dilakukan karena informasi

yang diperoleh dapat digunakan sebagai salah satu sumber belajar bagi siswa

SMA. Hal ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan siswa pada bidang

ilmu biologi dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai laboratorium alam

dalam memperkenalkan salah satu keanekaragaman diwilayah kelurahan

Bonesompe.

Berangkat dari permasalahan tersebut perlu dilakukan penelitian “

Identifikasi Makrozoobentos Sebagai Bioindikator Pencemaran Air di Perairan

Bonesompe Sebagai sumber Belajar Siswa Siswa SMA di Kabupaten Poso” untuk

mengetahui  jenis-jenis makrozoobentos yang ada di perairan Bonesompe

sebagai bioindikator pencemaran air agar menjadi sumber pengetahuan baru dan

diharapkan  menumbuhkan kesadaran akan kelestarian lingkungan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah apa saja jenis-jenis makrozoobentos yang terdapat di perairan

Bonesompe sebagai bioindikator pencemaran air ?
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C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis makrozoobentos

yang ada diperairan Bonesompe sebagai bioindikator pencemaran air

D. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah

1. Mengetahui jenis-jenis dari makrozobentos yang terdapat diperairan

Bonesompe.

2. Penelitian ini dapat menjadi bahan ajar pada mata kuliah Pencemaran

Lingkungan.

3. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber belajar bagi Siswa SMA kelas X

4. Dari hasil penelitian dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan

pentingnya menjaga lingkungan khususnya sungai Poso yang sangat

mendukung aktivitas masyarakat sebagai penopang kebutuhan masyarakat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian yaitu mengidentifikasi jenis-jenis

Makrozoobentos di perairan Sungai Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota

Utara Kabupaten Poso.

F. Definisi Operasional

1. Definisi Makrozobentos

Bentos ialah organisme dasar perairan yang berbentuk hewan yang biasanya

hidup di permukaan dasar maupun dasar perairan. Bentos merupakan organisme

yang hidup di dasar perairan (sedimen/substrat) baik yang sesil, merayap ataupun

menggali lubang ( Prasetia, 2017).
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2. Makrozoobentos Bagaikan Indikator

Bentos kerap digunakan sebagai penanda ataupun petunjuk mutu air.

Sesuatu perairan yang sehat ( belum tercemar) hendak menampilkan jumlah

individu yang seimbang dan hampir seluruh spesies yang terdapat didalam

perairan tersebut. Kebalikannya sesuatu perairan tercemar, penyebaran jumlah

organisme tidak menyeluruh serta cenderung terdapat spesies yang mendominansi

suatu perairan ( Prasetia, 2017).


