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BAB I

PENDAHULUAN

Kompetensi Dasar

Mahasiswa dapat menjelaskan sejarah perkembangan Limnologi, ruang lingkup bahasan

limnologi (objek dan persoalan) serta kedudukan limnologi

A. Sejarah Perkembangan Limnologi

Istilah limnologi pertama kali digunakan oleh Forel (1901) di dalam bukunya yang

berjudul Handbuch der Seekunde, Allgemeine Limnologie. Buku tersebut membahas

tentang ekosistem danau. Sebenarnya limnologi telah diperkenalkan lebih dulu oleh

Zacharias (1891) yang mendirikan laboratorium penelitian di bidang limnologi,

Thienemaa kemudian mengembangkannya dan memberi nama institusi tersebut Institut

Max-Planck. Sejak saat itu limnologi berkembang cukup pesat. Pada dekade 90-an

limnologi menjadi sebuah ilmu yang menyedot perhatian dunia, terutama disebabkan

karena besarnya kebutuhan air bersih untuk kepentingan domestik, tetapi ketersediaan air

bersih di alam semakin menipis akibat berbagai aktifitas manusia baik secara langsung

maupun tidak  langsung. Aktivitas pembuangan limbah rumah tangga dan industri ke

dalam badan sungai menyebabkan kualitas air sungai jatuh pada kondisi tidak layak

sebagai sumber air bersih untuk kepentingan rumah tangga. Pemanfaatan danau sebagai

daerah objek wisata dengan membangun fasilitas pendukung disekitarnya menyebabkan

danau cepat mengalami pendangkalan dan menurunkan kualitas air di dalamnya.

Berkembangnya pemukiman penduduk, pesatnya pembangunan perkotaan, dan

penebangan hutan menyebabkan berkurangnya daerah resapan air sehingga air hujan akan

mengalir menjadi air permukaan menuju ke laut atau menguap. Masih banyak lagi prilaku

yang menyebabkan ketersediaan air bersih semakin menipis

Pada tahun 1992 KTT Bumi di Brasil menghasilkan kesepakatan yang dikenal

dengan Agenda 21. Pada KTT tersebut dihasilkan komitmen bersama, salah satunya

adalah mengenai manajemen global untuk dapat menjaga kelestarian alam termasuk air

bersih. Selanjutnya pada tahun 1992, bertempat di Johannesburg pertemuan World

Summit on Sustainable Development menghasilkan kesepakatan yang dikenal dengan

Rio+10. Kesepakatan tersebut berisi tentang prioritas penyediaan air bersih untuk

penduduk miskin dunia di tahun 2015. PBB juga mengeluarkan Resolusi no 55/196 tahun
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2003 dan menjadikan tahun itu sebagai International Year of Fresh Water. Tahun 2003

di Jepang juga diselenggarakan pertemuan World Water III dengan tujuan mendapat

kesepakatan dalam pemanfaatan danau dan reservoir secara sustainable yang berfokus

pada keunikan, keragaman manfaat dan kepentingan danau dan reservoir dalam

kehidupan manusia. Selanjutnya PBB melalui UNESCO mengeluarkan program IHP

(International Hydrological Programme) dimana diharapkan konflik menjadi kooperatif

dan HELP (Hydrology, Environment, Life and Policy) berupa promosi manajemen

terintegrasi sungai dan antar sektor.

Di Indonesi perkembangan limnologi secara tidak langsung juga cukup pesat

meskipun belum terorganisasi secara baik. Sampai saat ini belum ada lembaga yang

khusus mengelola sumber daya air daratan. Perusahaan air minum, masih pada tahap

eksploitasi, Otorita waduk juga masih belum optimal dalam pengelolaan. Kementrian

Lingkungan Hidup juga masih berkutat pada persoalan-persoalan tekhnis. Manajemen

sumber daya perairan darat yang sustainable memang bukan persoalan mudah dan harus

terintegrasi. Melihat persoalan yang begitu rumit maka sebenarnya kesadaran masing-

masing individu untuk bersikap arif dan bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam

yang tersedia sangat dibutuhkan. Pendekatan sosial,  budaya, agama, dan akademis serta

pendekatan hukum formal yang terintegrasi mungkin menjadi jalan keluar agar kita dapat

mewariskan apa yang diciptakan oleh Tuhan kepada generasi berikutnya. Bukankah tugas

manusia sebagai Khalifah di bumi adalah menjaga dan melestarikannya ?

Pada saat ini secara akademis, di Indonesia limnologi belum merupakan ilmu yang

wajib tempuh di semua jenjang pendidikan. Di perguruan tinggi baru beberapa perguruan

tinggi yang memasukkan limnologi sebagai mata kuliah wajib terutama di Fakultas

MIPA, Perikanan, Kelautan dan Biologi. Beberapa perguruan tinggi masih memasukkan

limnologi ke dalam mata kuliah pilihan atau bahkan tidak sama sekali.

B. Ruang Lingkup Bahasan Limnologi

1. Objek

Limnologi merupakan cabang ekologi yang mempelajari tentang sifat dan

struktur dari perairan daratan. Sebagai cabang ekologi maka objek yang dipelajari

dalam limnologi adalah kesatuan kehidupan yang ada di ekosistem tersebut
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2. Persoalan

Setiap kehidupan baik sebagai individu maupun pada tingkatan organisasi

yang lebih tinggi selalu ada interaksi antar sesamanya dan dengan lingkungannya.

Limnologi  membahas dinamika kehidupan di dalam ekosistem perairan darat,

bagaimana memanfaatkan potensi perairan darat secara berkelanjutan artinya

mengambil manfaat tetapi ekosistem tersebut tetap berada pada potensi lestari atau

manusia sebagai makhluk paling mulia, dengan akal dan kepandaiannya mampu

memanfaatkan tekhnologi dengan tetap menjaga keseimbangan.

C. Kedudukan limnologi

Sebagai bagian dari ekologi, secara skematis kedudukan limnologi dpat

digambarkan sebagai berikut:

EKOLOGI

OSEANOLOGILIMNOLOGI

EPEIROLOGIHIDROLOGI

AUTEKOLOGISINEKOLOGI
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BAB II
DISTRIBUSI, STRUKTUR DAN PEMANFAATAN

EKOSISTEM PERAIRAN DARATAN

Kompetensi Dasar

Mahasiswa dapat menjelaskan tentang zonasi yang terbentuk pada ekosistem perairan

dan menjelaskan manfaat dari ekosistem perairan darat bagi kehidupan

A. Distribusi Air yang Terdapat Di Bumi

Volume air di permukaan bumi diperkirakan sekitar 1.384.000.000 km3, yang

sebagian besar merupakan air asin (97,39%). Sebanyak 2% merupakan massa es yang

terdapat di daerah kutub dan di daerah pegunungan tinggi sebagai massa gletser. Sisanya

sekitar 0,6% dari total masa air di bumi berupa air tanah atau  air permukaan yang

mengalir membentuk ekosistem sungai, kolam, danau, rawa, dan sebagainya. Distribusi

air di permukaan bumi dapat dilihat pada tabel 2.1., sedangkan jumlah dan distribusi air

tawar yang terdapat di bumi dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.1. Volume dan Distribusi air yang terdapat di bumi

Distribusi Volume (Km3) %

Air Laut 1.348.000.000 97,39

Massa es di kutub dan gletser 27.820.000 2,01

Air Tanah 8.062.000 0,58

Air permukaan 225.000 0,02

Atmosfer 13.000 0,001

Total 1.384.000.000 100

Tabel 2.2. Volume dan Distribusi air tawar yang terdapat di bumi

Distribusi Volume (Km3) %
Massa es di kutub dan gletser 27.818.246,00 77,23
Air Tanah (kedalaman 800 m) 3.551.572,00 9,66
Air Tanah (800 – 4.000 m) 4.448.470,00 12,35
Terserap dalam tanah 61.234,00 0,17
Danau 126.070,00 0,35
Sungai 1.080,60 0,003
Dalam mineral bumi 360,20 0,001
Makhluk hidup 1.080,60 0,003
Atmosfer 14.408,00 0,04

Total 36.022.521,40 100
Sumber:  Klee (1991) dalam Alexander Barus (2002)
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B. Struktur Ekosistem Perairan Darat (inland water)

1. Tipe perairan daratan

Ekosistem perairan di daratan secara umum dibagi menjadi 2 yaitu perairan

mengalir (lotic water) dan perairan menggenang (lentic water). Perairan lotik dicirikan

adanya arus yang terus menerus dengan kecepatan bervariasi sehingga perpindahan massa

air berlangsung terus-menerus, contohnya antara lain: sungai, kali, kanal, parit, dan lain-

lain. Perairan menggenang disebut juga perairan tenang yaitu perairan dimana aliran air

lambat atau bahkan tidak ada dan massa air terakumulasi dalam periode waktu yang lama.

Arus tidak menjadi faktor pembatas utama bagi biota yang hidup didalamnya. Contoh

perairan lentik antara lain: Waduk, danau, kolam, telaga, situ, belik, dan lain-lain.

2. Zonasi

Terdapat zona-zona primer yang secara umum telah dikenal dan memiliki

kesamaan dengan zonasi pada lingkungan laut.

a. Zona litoral

Merupakan daerah pinggiran perairan yang masih bersentuhan dengan daratan. Pada

daerah ini terjadi percampuran sempurna antara berbagai faktor fisiko kimiawi

perairan. Organisme yang biasanya ditemukan antara lain: tumbuhan akuatik berakar

atau mengapung, siput, kerang, crustacean, serangga, amfibi, ikan, perifiton dan lain-

lain.

b. Zona limnetik

Merupakan daerah kolam air yang terbentang antara zona litoral di satu sisi dan zona

litoral disisi lain. Zona ini memiliki berbagai variasi secara fisik, kimiawi maupun

kehidupan di dalamnya. Organisme yang hidup dan banyak ditemukan di daerah ini

antara lain: ikan, udang, dan plankton

c. Zona profundal

Merupakan daerah dasar perairan yang lebih dalam dan menerima sedikit cahaya

matahari dibanding daerah litoral dan limnetik. Bagian ini dihuni oleh sedikit

organisme terutama dari organisme bentik karnivor dan detrifor

d. Zona sublitoral

Merupakan daerah peralihan antara zona litoral dan zona profundal. Sebagai daerah

peralihan zona ini dihuni oleh banyak jenis organisme bentik dan juga organisme

temporal yang datang untuk mencarai makan.
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Berdasarkan besarnnya intensitas cahaya matahari yang masuk, perairan dibagi

menjadi 3 zona yaitu:

a. Zona eufotik/fotik

Merupakan bagian perairan, dimana cahaya matahari masih dapat menembus

wilayah tersebut. Daya tembus cahaya matahari ke dalam perairan sangat dipengaruhi

oleh berbagai faktor antara lain: tingkat kekeruhan/turbiditas, intensitas cahaya

matahari itu sendiri, densitas fitoplankton dan sudut datang cahaya matahari. Zona ini

merupakan zona produktif dalam perairan dan dihuni oleh berbagai macam jenis biota

di dalamnya. Merupakan wilayah yang paling luas pada ekosistem perairan daratan,

dengan kedalaman yang bervariasi.

b. Zona afotik

Merupakan bagian perairan yang gelap gulita karena cahaya matahari tidak

dapat menembus daerah ini. Di daerah tropis zona perairan tanpa cahaya hanya

ditemui pada perairan yang sangat dalam atau perairan-perairan yang hipertrofik.

Pada zona ini produsen primer bukan tumbuh-tumbuhan algae tetapi terdiri dari jenis-

jenis bakteri seperti bakteri Sulfur.  Tidak adanya tumbuh-tumbuhan sebagai produsen

primer karena tidak adanya cahaya matahari yang masuk, menyebabkan daerah ini

miskin olsigen (DO rendah). Kondisi tersebut berpengaruh terhadap biota yang hidup

di zona ini. Biota yang hidup hanya karnifor ataupun detrifor.

c. Zona mesofotik

Bagian perairan yang berada diantara zona fotik dan afotik atau dikenal

sebagai daerah remang-remang. Sebagai daerah ekoton, daerah ini merupakan wilayah

perburuan bagi organisme yang hidup di zona afotik dan juga organisme yang hidup

di zona fotik.
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Skema bentuk-bentuk perairan daratan (sumber: Alexander Barus, 2002)

PERAIRAN DARATAN

SISTEM TERBUKA SISTEM TERTUTUP

KOLAM

MENGALIRMENGGENANG

BUATANALAMI

SUNGAI

WADUK

DANGKAL DALAM

RAWA DANAU

TEKTONIK

DARAT

PASUT VULKANIK

IRIGASI

LAPANGAN

EPISODIK

INTERMITEN

PERMANEN

SERBAGUNA
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C. Pemanfaatan Ekosistem Perairan Darat

Ekosistem perairan darat mempunyai banyak manfaat yang sangat penting dalam

kehidupan, diantaranya:

1. Sumber air bersih untuk rumah tangga, industri, pertanian, perikanan, peternakan,

rekreasi dan lain-lain

2. Pemasok air tanah

3. Pengatur aliran air (penyimpan air, memperlambat aliran)

4. Sumber daya alam dan plasma nutfah

5. Sarana transportasi

6. Sarana penunjang kegiatan sosial, budaya, keagamaan, dan adat

Berkaitan dengan pemanfaatan perairan darat sebagai sumber air bersih untuk

keperluan rumah tangga , untuk kebutuhan pertanian, peternakan, perikanan dan untuk

industri maka pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Indonesia

No. 20 tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air. Menetapkan kriteria kualitas air

yang dapat diteima untuk serangkaian kategori penggunaan di atas

Air golongan A : Air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung

tanpa harus dimasak/diolah terlebih dulu

Air Golongan B : Air yang dapat digunakan sebagai air minum tetapi harus

dimasak/diolah terlebih dulu

Air golongan C : Air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan

peternakan

Air golongan D : Air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian, industri,

dan pembangkit listrik
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BAB III

FAKTOR FISIKO-KIMIAWI PERAIRAN

Kompetensi dasar yang ingin dicapai:

Mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan faktor fisik dan kimiawi perairan yang berperan penting dan dapat

menjadi faktor pembatas bagi kehidupan organisme di perairan baik perairan

menggenang maupun mengalir

2. Menjelaskan hubungan antar faktor fisik dan kimiawi perairan

3. Menentukan kualitas air berdasarkan indikator fisik dan kimiawi perairan

A. Faktor Fisik Perairan

1. Arus

Arus air adalah pergerakan massa air menuju ketempat lain yang disebabkan

oleh perbedaan ketinggian dasar perairan, kerapatan molekul air, atau karena tiupan

angin. Arus dapat bergerak secara vertikal maupun horisontal. Pada ekosistem

perairan arus memiliki peran yang sangat penting terutama berkaitan dengan pola

sebaran organisme, pengangkutan energi, gas-gas terlarut dan mineral di dalam air.

Arus juga akan berpengaruh terhadap substrat dasar perairan. Dalam perairan dikenal

ada dua tipe arus yaitu turbulen dan laminar. Turbulen merupakan arus air yang

bergerak kesegala arah sehingga air akan terdistribusi keseluruh bagian perairan,

sedangkan laminar yaitu arus air yang bergerak kesatu arah tertentu saja.

Pada ekosistem perairan lentik yang relatif dalam akan memungkinkan

terjadinya arus vertikal yaitu pergerakan air dari dasar ke permukaan atau sebaliknya.

Hal tersebut karena adanya stratifikasi suhu pada perairan tersebut. Kenaikan suhu

perairan akan menyebabkan menurunnya kerapatan molekul air, air akan bergerak

dari massa yang memiliki kerapatan molekul lebih tinggi ke yang lebih rendah. Arus

vertikal ini berperan sangat penting terhadap distribusi gas terlarut, mineral,

kekeruhan, dan organisme planktonik.

Pada ekosistem lotik arus memiliki peranan yang sangat penting. Pada

ekosistem ini arus sangat fluktuatif dari waktu ke waktu  karena dipengaruhi oleh

beberapa faktor antara lain: sudut kemiringan dasar perairan, tipe substrat dasar,

musim, debit air, luas permukaan perairan, dan tipe alur sungai (lurus atau berkelok).

Pada ekosistem sungai yang lurus arus cenderung bergerak relatif lebih cepat, apalagi
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jika volume debit air besar (musim penghujan) dan dengan sudut kemiringan dasar

perairan besar. Dengan kondisi demikian dan adanya arus turbulen maka air sungai

dapat bergerak keluar dari badan air dan menggenangi wilayah di sekitar Daerah

Aliran Sungai (DAS). Pada alur sungai yang lurus arus air tercepat berada pada bagian

tengah sungai, karena daerah ini tidak ada gesekan secara fisik dengan dua sisi DAS

yang dapat memperlambat aliran. Pada alur sungai yang berkelok (meander),

kecepatan arus paling tinggi akan dijumpai pada bagian luar pinggir sungai, sesuai

dengan hukum fisika massa sentrifugal.

Pada ekosistem sungai yang didominasi oleh substrat dasar berbatu akan

ditemui kondisi arus dengan kecepatan relatif lambat, terutama di belakang batu-

batuan besar di dasar perairan. Daerah berarus lambat ini merupakan habitat sangat

ideal bagi organisme air yang secara morfologi bukan tipikal organisme yang mampu

beradaptasi terhadap habitat perairan berarus deras. Beberapa organisme yang

beradaptasi secara tingkah laku seperti ini antara lain adalah berbagai jenis larva

arthropoda, crustacea, dan beberapa jenis ikan seperti ikan lele (Clarias sp) yang

secara morfologi bukan tipikal ikan yang berhabitat alamiah di perairan berarus deras.

Organisme secara alamiah memiliki habitat tertentu dan hal itu dicirakan oleh

morfologinya. Ikan-ikan yang memiliki habitat alamiah di perairan berarus deras akan

memiliki morfologi yang khas berupa bentuk tubuh yang streamline seperti

ditunjukkan pada ikan Puntius sp., Mugil sp. dan lain-lain. Pada Turbelaria dan

Hirudineae yang hidup di perairan yang berarus deras memiliki tubuh yang rata dan

mendatar sehingga mengurangi gaya gesek organisme tersebut dengan arus air.

Organisme pada kondisi tertentu juga mampu hidup di habitat yang bukan habitat

alamiahnya dengan cara adaptasi secara tingkah laku.

2. Suhu/ temperatur

Suhu pada ekosistem perairan berfluktuasi baik harian maupun tahunan,

terutama mengikuti pola temperatur udara lingkungan sekitarnya, intensitas cahaya

matahari, letak geografis, penaungan dan kondisi internal perairan itu sendiri seperti

kekeruhan, kedalaman, kecepatan arus dan timbunan bahan organik di dasar perairan.

Suhu memiliki peran yang sangat penting terhadap kehidupan di dalam air. Kelarutan

berbagai jenis gas di dalam air serta semua aktivitas biologis di dalam perairan sangat

dipengaruhi oleh suhu. Sebagaimana diketahui bahwa meningkatnya suhu sebesar

10°C akan meningkatkan laju metabolisme sebesar 2 – 3 kali lipat. Meningkatnya laju
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metabolisme akan menyebabkan kebutuhan oksigen meningkat, sementara dilain

pihak naiknya temperatur akan menyebabkan kelarutan oksigen dalam air menurun.

Fenomena ini akan menyebabkan organisme air mengalami kesulitan untuk respirasi

Pada ekosistem perairan daerah tropis suhu cenderung konstan sepanjang

tahun, berbeda dengan ekosistem perairan di daerah subtropis. Hal ini berhubungan

dengan musim. Di daerah tropis tidak mengenal musim dingin sehingga tidak ada

kondisi dimana lingkungan berada pada suhu yang ekstrim rendah. Seperti

pengamatan yang dilakukan di sungai Donan dan Sapuregel Cilacap, terlihat tidak

terjadi perubahan suhu yang drastis sepanjang tahun. Suhu perairan berkisar antara 29

– 32° C ( Satino, 2001).

Di daerah tropis suhu lebih berfluktuasi berdasarkan ketinggian tempat

(latitude). Pada daerah hulu suhu relatif lebih rendah di banding dengan suhu perairan

di daerah hilir, selain karena berhubungan dengan suhu lingkungan juga disebabkan

oleh perbedaan aktivitas manusia di kedua daerah tersebut.  Suhu air juga akan turun

seiring dengan meningkatnya kedalaman, tetapi di perairan tropis  tidak terjadi

penurunan yang ekstrem.

Berhubungan dengan suhu perairan, harus diketahui bahwa organisme air

memiliki kisaran toleransi yang berbeda-beda terhadap suhu media tempat hidupnya.

Terdapat organisme yang memiliki kisaran toleransi yang luas terhadap perubahan

suhu lingkungan (euriterm) dan ada jenis yang kisaran toleransinya sempit

(stenoterm). Kondisi tersebut menyebabkan sesuatu yang wajar apabila terdapat

perbedaan signifikan jenis organisme yang hidup pada daerah yang memilki letak

geografis yang berbeda, karena organisme memiliki temperatur lethal baik lethal atas

maupun lethal bawah terhadap suhu.

Kemampuan organisme untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan suhu

idealnya, meskipun tidak menyebabkan kematian akan dapat berakibat terhadap laju

pertumbuhan dan umur/masa hidup organisme. Laju pertumbuhan sangat berkorelasi

dengan proses metabolisme tubuh, dan peningkatan metabolisme akibat kenaikan

suhu tentu akan mempercepat pertumbuhan. Peningkatan metabolisme juga akan

mimicu meningkatnya aktifitas fisiologis yang berhubungan dengan proses

biokimiawi dan kerja organ. Dengan maksimalnya pertumbuhan dan kerja organ maka

dapat berakibat terhadap berkurangnya masa hidup organisme.
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3. Substrat Dasar

Substrat dasar perairan dapat menjadi faktor pembatas, baik secara sendiri

maupun komulatif terhadap organisme perairan. Substrat dasar perairan sangat

berhubungan dengan kecepatan arus, dan aktivitas manusia di sepanjang DAS.

Substrat dasar akan berpengaruh terhadap distribusi organisme perairan. Organisme

perairan  secara morfologi memiliki kekhasan tertentu untuk dapat hidup pada habitat

perairan dengan tipe substrat dasar tertentu. Jenis-jenis gastropoda banyak ditemukan

pada ekosistem perairan dengan substrat dasar berbatu, hal ini karena gastropoda

memiliki kemampuan untuk melekat kuat pada substrat bebatuan dan juga dilengkapi

cangkang yang keras sehingga dapat melindungi tubuhnya apabila terjadi benturan

dengan substrat yang keras. Kelompok bivalvia dan vermes lebih banyak ditemukan

pada ekosistem perairan dengan substrat dasar berpasir atau berlumpur.

4. Kekeruhan/turbiditas

Kekeruhan/turbidaitas adalah banyaknya jumlah partikel tersuspensi di

dalam air. Turbiditas pada ekositem perairan juga sangat berhubungan dengan

kedalaman, kecepatan arus, tipe substrat dasar, dan suhu perairan. Pengaruh ekologis

kekeruhan adalah menurunnya daya penetrasi cahaya matahari ke dalam perairan yang

selanjutnya menurunkan produktivitas primer akibat penurunan fotosintesis

fitoplankton dan tumbuhan bentik. Peningkatan kekeruhan pada ekosistem perairan

juga akan berakibat terhadap mekanisme pernafsan organisme perairan. Apabila

kekeruhan semakin tinggi maka sebagian materi terlarut tersebut akan menempel pada

bagian rambut-rambut insang sehingga kemampuan insang untuk mengambil oksigen

terlarut menjadi menurun, bahkan pada tingkat kekeruhan tertentu dapat menyebabkan

insang tidak dapat berfungsi dan menyebabkan kematian.

5. Penetrasi Cahaya Matahari / Kecerahan

Penetrasi cahaya matahari ke dalam perairan akan mempengaruhi

produktifitas primer. Kedalaman penetrasi cahaya matahari kedalam perairan

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: tingkat kekeruhan perairan, sudut datang

cahaya matahari dan intensitas cahaya matahari. Pada batas akhir cahaya matahari

mampu menembus perairan disebut sebagai titik kompensasi cahaya, yaitu titik pada

lapisan air  dimana cahaya matahari mencapai nilai minimum yang menyebabkan

proses asimilasi dan respirasi berada dalam keseimbangan
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Bagi organisme perairan, intensitas cahaya matahari yang masuk berfungsi

sebagai alat orientasi yang akan mendukung kehidupan organisme pada habitatnya.

Beberapa jenis larva serangga akan melakukan gerakan lokomotif sebagai bentuk

reaksi terhadap menurunnya intensitas cahaya matahari. Larva ini akan keluar dari

persembunyiannya yang terdapat pada bagian bawah bebatuan di dasar perairan

menuju ke bagian atas bebatuan untuk mencari makan.

6. Kedalaman

Kedalaman perairan berperan penting terhadap kehidupan biota pada

ekosistem tersebut. Semakin dalam perairan maka terdapat zona-zona yang masing-

masing memiliki kekhasan tertentu, seperti suhu, kelarutan gas-gas dalam air,

kecepatan arus, penetrasi cahaya matahari dan tekanan hidrostatik. Perubahan faktor-

faktor fisik dan kimiawi perairan akibat perubahan kedalaman akan menyebabkan

respon yang berbeda biota di dalamnya.

B. Kimiawi Perairan

1. pH

Nilai pH menyatakan konsentarasi ion hidrogen (H+) dalam larutan atau

didefinisikan sebagai logaritma dari resiprokal aktivitas ion hidrogen yang secara

matematis dinyatakan dengan persamaan pH = log 1/H+.  H+ adalah jumlah ion

hidrogen dalam mol per liter larutan. Kemampuan air untuk mengikat atau

melepaskan sejumlah ion hidrogen akan menunjukkan apakah larutan tersebut bersifat

asam atau basa.

Dalam air yang bersih, jumlah konsentrasi ion H+ dan OH־ berada dalam

keseimbangan atau dikenal dengan pH = 7. Peningkatan ion hidrogen akan

menyebabkan nilai pH turun dan disebut sebagai larutan asam. Sebaliknya apabila ion

hidrogen berkurang akan menyebabkan nilai pH naik dan dikenal dengan larutan basa.

Organisme perairan dapat hidup ideal dalam kisaran pH antara asam lemah

sampai dengan basa lemah. Kondisi perairan yang bersifat asam kuat ataupun basa

kuat akan membahayakan kelangsungan hidup biota, karena akan menggangu proses

metabolisme dan respirasi.  Perairan dengan kondisi asam kuat akan menyebabkan

logam berat seperti aluminium memiliki mobilitas yang meningkat dan karena logam

ini bersifat toksik maka dapat mengancam kehidupan biota. Sedangkan keseimbangan
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amonium dan amoniak akan terganggu apabila pH air terlalu basa. Kenaikan pH di

atas netral akan meningkatkan konsentrasi amoniak yang juga toksik terhadap biota.

2. DO

DO atau oksigen terlarut merupakan jumlah gas O2 yang diikat oleh molekul

air. Kelarutan  O2 di dalam air terutama sangat dipengaruhi oleh suhu dan mineral

terlarut dalam air. Kelarutan maksimum oksigen dalam air terdapat pada suhu 0 C°,

yaitu sebesar 14,16 mg/l. Konsentrasi ini akan menurun seiring peningkatan ataupun

penurunan suhu.

Sumber utama DO dalam perairan adalah dari proses fotosintesis tumbuhan

dan penyerapan/pengikatan secara langsung oksigen dari udara melalui kontak antara

permukaan air dengan udara. Sedangkan berkurangnya DO dalam perairan adalah

kegiatan respirasi organisme perairan atau melalui pelepasan secara langsung dari

permukaan perairan ke atmosfer.

Pengaruh DO terhadap biota perairan hanya sebatas pada kebutuhan untuk

respirasi, berbeda dengan pengaruh suhu yang cenderung lebih komplek. Beberapa

organisme perairan bahkan memiliki mekanisme yang memungkinkan dapat hidup

pada kondisi oksigen terlarut yang sangat rendah. Beberapa contoh species yang

memiliki kemampuan ini adalah larva dari Diptera dan Coleoptera serta larva dan

pupa dari Culex sp. Organisme ini mempunyai sistem trachea terbuka seperti yang

dimiliki oleh insekta terrestrial. Organisme ini dapat mengambil oksigen untuk

respirasi dengan mengambil dari udara di permukaan air. Kemampuan tersebut

menjadikan organisme ini dapat digunakan sebagai bioindikator ekosistem perairan

yang tercemar oleh buangan limbah organik.

Bebrapa organisme perairan juga memiliki kemampuan untuk menyesuaikan

dengan kondisi lingkungan yang miskin oksigen seperti yang dilakukan oleh Planaria

sp. Organisme ini apabila dalam perairan oksigen terlarut sangat rendah maka akan

menurunkan konsumsi oksigen untuk respirasi, selanjutnya kekurangan oksigen

tersebut akan dikompensasi pada proses respirasi selanjutnya dengan meningkatkan

konsumsi oksigen, jadi organisme ini memiliki mekanisme yang unik dengan

menyimpan oksigen di dalam tubuhnya untuk dimanfaatkan ketika lingkungan DO

nya rendah. Mekanisme lain ditunjukan oleh species cacing Tubifex sp yang dapat

hidup pada kondisi perairan tercemar bahan organik dan miskin oksigen terlarut.

Mekanisme yang dilakukan oleh cacing ini adalah dengan membenamkan bagian

kepalanya ke dalam lumpur sedangkan tubuh yang lain menjulur ke perairan. Dengan
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luas permukaannya organisme ini menyerap langsung DO melalui seluruh bagian

tubuh yang menjurai ke dalam air.

Secara umum organisme perairan memiliki daya adaptasi yang baik

terhadap DO rendah pada suhu yang relatif rendah. Hal ini berkaitan dengan

kebutuhan oksigen untuk proses fisiologis dan reaksi biokimiawi dalam tubuh

organisme.

3. BOD

Nilai BOD (Biological Oxygen Demand) menunjukkan jumlah oksigen yang

dibutuhkan oleh organisme aerob untuk aktivitas hidup. Secara spesifik dalam hal ini

adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme aerob untuk

mendegradasi senyawa organik dalam perairan. Setelah melalui berbagai proses

penelitian yang panjang dan berulang-ulang berhasil ditentukan pengukuran BOD

dilakukan selama 5 hari atau dikenal dengan BOD5 pada suhu 20° C. Selisih antara

oksigen terlarut pada hari ke-0 dengan oksigen terlarut yang diukur setelah hari ke-5

yang didedah pada suhu 20° C disebut sebagai banyaknya oksigen yang dibutuhkan

oleh mikroorganisme untuk mendegradasi bahan organik dalam perairan. Nilai BOD

menunjukkan kandungan bahan organik dalam perairan, semakin tinggi nilai BOD

maka mengindikasikan bahwa perairan tersebut banyak mengandung bahan organik di

dalamnya. Demikian juga sebaliknya, apabila nilai BOD rendah maka

mengindikasikan bahwa perairan tersebut miskin bahan organik.

4. COD

Nilai COD (Chemical Oxygen Demand) menunjukan jumlah oksigen total

yang dibutuhkan di dalam perairan untuk mengoksidasi senyawa kimiawi yang masuk

ke dalam perairan seperti minyak, logam berat maupun bahan kimiawi lain. Besarnya

nilai COD mengindikasikan banyaknya senyawa kimiaei yang ada di dalam perairan

dan sebaliknya rendahnya nilai COD mengindikasikan rendahnya senyawa kimia di

dalam perairan. BOD dinyatakan dalam mg/lt

5. CO2

CO2 dalam air meskipun sangat mudah larut dalam air tetapi umumnya

berada dalam keadaan terikat dengan air membentuk asam karbonat (H2CO3).

Keterikatan CO2 dalam air dalam bentuk H2CO3 sangat dipengaruhi oleh nilai pH air.

Pada pH Air yang rendah (pH = 4) karbondioksida berada dalam keadaan terlarut,

pada pH antara 7 – 10 semua karbondioksida dalam bentuk ion HCO3־, sedangkan

pada pH sekitar 11 karbondioksida dijumpai dalam bentuk ion CO32- , sehingga dalam
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keadaan basa akan menyebabkan peningkatan ion karbonat dan bikarbonat dalam

perairan.

Karbondioksida dalam air dapat berasal dari pengikatan langsung dari udara

bebas, dan melalui proses respirasi organisme. Karbondioksida dalam perairan sangat

dibutuhkan terutama oleh tumbu-tumbuhan air termasuk algae untuk fotosistesis. Ada

perbedaan mendasar antara fotosintesis yang berlangsung pada tumbuhan aquatik

dengan fotosintesis tumbuhan tersestrial.  Sumber karbondioksida yang dibutuhkan

pada proses fotosintesis tumbuhan terestrial sepenuhnya langsung diambil dari

atmosfir, sementara proses fotosintesis dalam lingkungan aquatiktergantung pada

sumber karbondioksida yang terlarut dalam air. Ada jenis tumbuhan air yang dapat

memanfaatkan karbondioksida bebas yang terlarut dalam air secara langsung, tetapi

karena pH dalam perairan umumnya netral, maka jarang ditemukan karbondioksida

dalam bentuk bebas. Berdasarkan pada sumber karbondioksida yang dibutuhkan untuk

proses fotosintesis, maka tumbuhan air dibedakan menjadi 3 tipe yaitu:

a. Tipe fontinalis, yaitu tumbuhan yang melakukan fotosintesis dengan

memanfaatkan karbondioksida bebas, seperti pada lumut air (Fonatinalis

antipyretica)

b. Tipe Elodea, yaitu tumbuhan air yang untuk fotosintesis selain membutuhkan

karbondioksida bebas juga dalam bentuk ion-ion karbonat

c. Tipe Scenedesmus, yaitu tumbuhan yang melakukan fotosintesis dengan

memanfaatkan ion bikarbonat, biasanya dilakukan oleh ganggang hijau

Pada perairan yang mengandung kalsium tinggi, karbondioksida akan

berikatan dengan kalsium karbonat membentuk kalsium hidrogen bikarbonat.

Senyawa ini akan menjadi cadangan karbondioksida untuk fotosintesis.

6. Nitrogen

Dalam ekosistem perairan nitrogen dapat terdapat dalam berbagai bentuk.

Sebagian besar dalam bentuk nitrogen molekuker (N2), dan sebagian kecil dalam

bentuk nitrit (NO2) atau nitrat (NO3), serta Amonia (NH4). Nitrogen memegang

peranan kritis dalam daur bahan organik untuk menghasilkan asam amino yang

merupakan bahan dasar penyusunan protein.

Nitrogen terlarut dalam ekosistem perairan dapat berasal dari pengikatan

molekul nitrogen oleh bakteri pengikat nitrogen, penguraian sisa-sisa organisme yang
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mati, dan proses oksidasi yang dilakukan oleh bakteri Nitrosomonas. Untuk lebih

jelasnya silahkan lihat siklus nitrogen pada buku Limnology (Goldman)

7. Fosfat

Fosfat dalam ekosistem perairan dapat terdapat dalam bentuk senyawa organik

seperti protein ataupun gula, sebagian dalam bentuk kalsium fosfat (CaPO4) dan besi

fosfat (FePO4) anorganik. Fosfat tersedia melimpah dalam perairan dalam bentuk

ortofosfat. Senyawa anorganik ini dihasilkan oleh bakteri melalui pemecahan fosfat

organik dari organisme yang mati. Proses ini berlangsung relatif mudah dan cepat,

sehingga dalam ekosistem perairan fosfat bukan merupakan pembatas karena selalu

tersedia dalam jumlah yang cukup.
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BAB IV

EKOSISTEM PERAIRAN MENGGENANG

Kompetensi Dasar

Mahasiswa dapat:

1. Menjelaskan interaksi antara berbagai komponen penyusun ekosistem lentik

2. Menjelaskan fungsi dan manfaat ekosistem lentik

3. Menentukan kualitas perairan lentik

A. Tipe-tipe Perairan Lentik

Perairan menggenang dibedakan menjadi perairan alamiah dan buatan.

Berdasarkan proses pembentukkannya perairan alami dibedakan menjadi  perairan yang

terbentuk karena aktifitas tektonik dan karena aktifitas vulkanik. Beberapa contoh

perairan lentik yang alamiah antara lain: danau, rawa, situ, dan telaga, sedangkan perairan

buatan antara lain adalah Waduk.

1. Danau

Danau merupakan perairan lentik yang alami, dan terdiri dari danau vulkanik

yaitu danau yang terbentuk karena peristiwa letusan gunung berapi, dan danau

tektonik yaitu danau yang terbentuk karena peristiwa tektonik misalnya akibat gempa

bumi. Danau vulkanik dan tektonik banyak terdapat di Indonesia karena Indonesia

wilayahnya merupakan gugusan gunung berapi dan terdapat pada lempeng benuai

yang labil.

Danau memiliki kedalaman yang sangat dalam, berair jernih, penyuburannya

relatif lambat, produktifitas primer rendah dan pada tahap awal perkembangannya

keanekaragaman organismenya juga rendah. Danau vulkanik pada awal terbentuknya

memiliki suhu air yang tinggi, kaya akan bahan belerang, miskin bahan organik,

sehingga hanya organisme tertentu yang memiliki kemampuan adaptasi khusus seperti

kelompok algae Cianophyta yang menjadi organisme pioner di sana. Agak berbeda

dengan danau vulkanik, danau tektonik pada awal perkembangannya suhu air relatif

rendah, air jernih, memiliki kandungan bahan organik yang cukup lengkap sehingga

dapat dihuni oleh berbagai jenis organisme, meskipun dengan jenis dan densitas yang

masih sangat terbatas karena tingkat penyuburannya relatif lambat.
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a. Faktor fisik dan kimiawi Danau

1) Suhu

Kedalaman danau yang cukup tinggi mengakibatkan terbentuknya zonasi

berdasarkan kedalaman. Suhu air akan menurun dengan meningkatnya

kedalaman, sampai batas zona fotik dan setelah itu suhu relatif stabil. Pada

zona mesofotik terjadi penurunan suhu yang sangat drastis, wilayah ini dikenal

sebagai termoklin. Pada danau vulkanik suhu cenderung tinggi dan menjadi

faktor pembatas utama bagi kehidupan. Pada perkembangannya suhu pada

danau vulkanik akan menurun sampai batas tertentu mengikuti perubahan suhu

lingkungan terestrial di daerah tersebut.

2) Kedalaman

Danau memiliki kedalaman yang tinggi dan ini menjadi faktor pembatas

bagi kehidupan organisme. Kedalaman akan berkorelasi dengan banyak faktor

fisik dan kimiawi perairan seperti suhu, daya tembus cahaya matahari, tekanan

hidrostatik dan lain-lain.

3) Kekeruhan

Pada awal pembentukan Kekeruhan pada ekosistem danau cenderung

rendah, hal ini karena kandungan bahan organik pada ekosistem ini masih

sedikit dan organisme yang hidup di daerah ini juga relatif sedikit.

4) Arus

Arus air cenderung bergerak vertikal karena adanya peristiwa upweling.

Badan air yang dalam menyebabkan terjadinya stratifikasi suhu. Pada siang

hari suhu permukaan naik sehingga molekul air merenggang, tekanan menurun

sedangkan suhu dasar perairan suhu lebih rendah. Perbedaan ini menyebabkan

air bergerak vertikal.

5) DO, BOD, COD

DO pada ekosistem danau pada awal perkembangannya relatif tinggi,

karena pemanfaatan oleh aktivitas organisme rendah. Sumber oksigen terlarut

utamanya berasal dari pengikatan langsung dari udara, sedangkan dari

aktivitas fotosintesis masih sangat rendah. Pada tahap perkembangan

selanjutnya DO akan fluktuatif sesuai dengan banyaknya aktifitas hidup, dan

penyuburan.  BOD juga relatif kecil karena bahan organik dalam ekosistem

masih rendah, COD juga demikian.
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6) pH

pH pada air danau sangat tergantung dari proses pembentukan danau

tersebut, dan  tempat dimana danau itu terbentuk.

b. Biota

Biota pada ekosistem danau pada awalnya hanya dihuni oleh sedikit jenis

dan dengan densitas yang juga rendah, hal ini karena daya dukung ekosistem

tersebut juga masih rendah

c. Perkembangan Danau

Perkembangan ekosistem danau sangat dipengaruhi oleh faktor alamiah

atau karena aktifitas manusia di daerah pendukung danau ataupu di danau itu

sendiri. Perkembangan alamiah terjadi karena proses penyuburan yang

berlangsung sesuai dengan fungsi waktu. Pada kondisi seperti penyuburan danau

akan berlangsung lambat.

Perkembangan danau akibat pengaruh aktifitas manusia akan sangat

fariatif sesuai dengan pengaruh langsung maupun tidak langsung aktifitas manusia

terhadap ekosistem danau. Pengaruh tidak langsung dapat berasal dari aktifitas

penebangan hutan ataupun perubahan tataguna lahan pada ekosistem disekitar

danau. Pengaruh langsung dapat berasal dari aktifitas manusia di dalam danau,

seperti penangkapan ikan, budidaya ikan dalam karamba, atau pemanfaatan danau

sebagai objek wisata. Sebagai contoh misalnya Danau Toba yang saat ini banyak

berdiri hotel, dan penginapan dan perumahan penduduk di sekitarnya serta

tingginya aktifitas wisatawan. Kondisi ini akan mempercepat proses

perkembangan danau menjadi sebuah ekosistem kompleks yang dapat merusak

keseimbangan ekosistem.

Sumber penyuburan danau dalam perkembangannya dapat berasal dari

dalam ekosistem danau itu sendiri (eksitu), yaitu berasal dari organisme yang

mati, atau penyuburan juga dapat berasal dari luar ekosistem danau (insitu).

Masuknya nutrisi berupa bahan organik maupun anorganik dari luar ke dalam

ekosistem danau dapat terjadi secara alamiah, namun sebagian besar adalah karena

aktifitas mausia baik secara langsung maupun tidak langsung

2. Waduk

Waduk merupakan perairan menggenang akibat pembendungan secara

sengaja beberapa sungai untuk kepentingan tertentu. Berdasarkan pada tipe sungai

yang dibendung dan fungsinya, dikenal tiga tipe waduk, yaitu waduk irigasi, waduk
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lapangan dan waduk serbaguna. Waduk irigasi berasal dari pembendungan sungai

intermiten, memiliki luas antara 10 – 500 Ha dan difungsikan untuk kebutuhan irigasi.

Waduk lapangan berasal dari pembendungan sungai episodik dengan luas kurang dari

10 ha, dan difungsikan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat di sekitar waduk,

seperti pembuatan telaga di wonosari. Waduk serbaguna berasal dari pembendungan

sungai yang permanen denganluas lebih dari 500 ha, dan digunakan untuk keperluan

PLTA, Irigasi, Air minum dan lain-lain

3. Rawa

Merupakan ekosistem perairan menggenang yang relatif dangkal, dinding

landai dan daerahlitoral sangat produktif. Rawa terbentuk karena proses pendangkalan

dari danau, waduk, atau karena proses yang lain seperti karena gempa yang

mengakibatkan suatu daerah turun tetapi tidak dalam, atau karena aktifitas angin, dan

pasang surut air laut (rawa asin/payau).
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BAB V
STATUS TROFIK BADAN AIR

Status trofik diperkenalkan oleh Thienmann pada th 1907 untuk menggambarkan kesuburan

tanah gambut rawa dan baru th 1918 istilah ini dipergunakan untuk Danau

Meskipun tidak mutlak, saat ini difinisi di atas dipergunakan untuk menyatakan status nutrien

suatu badan air atau untuk menggambarkan pengaruh nutrien thd kualitas air secara umum

TANDA-TANDA EUTROFIKASI

Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara eutrofikasi di daerah tropis dan sub-tropis. Kalau

ada perbedaan, lebih pada besarnya atau waktunya dan bukan substansinya (Thompson 1987)

Ciri-ciri Oligotrofik:

Konsentrasi nutrien rendah, Komunitas flora dan fauna beragam, produktifitas primer rendah,

Biomass rendah dan kualitas air cukup baik untuk berbagai keperluan.

Ciri-ciri Eutrofik:

Produktivitas dan biomass tinggi, sering terjadi ledakan populasi algae, Di dasar perairan

sering kekurangan oxygen, Jenis tumbuhan dan binatang terbatas dan pertumbuhan tumbuhan

litoral semakin cepat

Mekanisme eutrofikasi mengikuti konsep nutrien pembatas terutama Nitrogen dan Fosfat.

Peningkatan jumlah fosfat di danau akan meningkatkan produktivitas. Bila pada danau

eutrofik N terbatas maka Cyanophyceae mampu mengikat N dari udara dan mampu

menyimpan sejumlah besar Fosfat di dalam selnya

Eutrofikasi dapat dikatakan sebagai pengkayaan nutrien anorganik dalam air dari
sutu badan air utamanya nitrogen dan fosfat

Eutrofikasi biasanya dipandang sebagai kondisi perairan yang tidak diinginkan
karena pengaruhnya dapat secara nyata mengganggu manfaat badan air bagi
manusia, oleh karenany eutrofikasi juga dipandang sebagai pencemaran lingkungan
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DAMPAK EUTROFIKASI

Pengaruh eutrofikasi terhadap badan air:

1. Diversitas jenis meningkat dan biota dominan berubah

2. Biomasa tumbuhan dan hewan meningkat

3. Peningkatan turbiditas dan sedimentasi

4. Memperpendek umur/usia danau

5. Dapat menimbulkan kondisi anoxic

Menurut Mason (1996), secara langsung eutrofikasi mempengaruhi aktifitas manusia

1. Berkaitan dengan penyediaan air bersih

Meningkatnya fitoplankton  menyebabkan masalah serius dalam instalasi pembersih air.

Fitoplankton dapat menyumbat filter air dan mengganggu proses pembersihan air. Sel-sel

algae yang kecil akan lolos dan kemudian akan mengalami pembusukan, sehingga

kualitas air bersih tidak tercapai

2. Estetik dan rekreasi

Populasi algae yang padat, tumbuhnya makrofita di bagian tepi akan mengganggu

aktivitas wisata. Tumbuhnya beberapa jenis algae yang dapat menghasilkan racun bagi

ikan maupun organisme perairan lain (Microcystis, Aphanizomenon, Anabaena,

Prymnesium parvum). Bahkan Clostridium botulinum dapat tumbuh dalam sedimen danau

eutrofik yang dangkal dan mengeluarkan racun pada cuaca yang panas

3. Pengelolaan danau dan aliran air

Terdapatnya algae yang padat terutama algae filamentous memnyebabkan mudahnya

partikel tanah terperangkap sehingga proses pendangkalan menjadi semakin cepat

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat eutrofikasi

1. Nutrien yang menyebabkan eutrofikasi berasal dari

a. Daerah aliran sungai (DAS) danau atau waduk

b. Dari perairan danau atau waduk itu sendiri
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2. Faktor eutrofikasi yang berkaitan dengan DAS

a. Alami (iklim, hidrologi, geologi dan fisiografi daerah tangkapan air)

b. Antropogenik yang berupa tataguna lahan (pertanian, pemukiman) dan instalasi

pengelolaan limbah. Eutrofikasi karena faktor antropogenik dikenal dengan istilah

eutrofikasi budaya

3. Faktor eutrofikasi yang berkaitan dengan perairan danau:

Berupa morfolgi danau, sumber nutrien, CH, intensitas cahaya, pertumbuhan makrofita,

dan perikanan karamba

POTENSI BADAN AIR EUTROFIK

 Budidaya algae komersial (Chlorella)

 Budidaya Makrofita air (Eichornia, Hydrilla, Azola dll)

 Budidaya perikanan

Cara pemanfaatan seperti di atas dari satu sisi mungkin dapat mengurangi nutrien yang

berlebih sehingga kondisi perairan menjadi lebih baik

PENGENDALIAN

 Mengurangi masuknya fosfat dalam danau

 Manipulasi perairan di dalam badan air danau

 Manipulasi Biologis (Biomanipulasi)


