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Abstract 
 

 River is a flowing water (lotic) that get input from all the waste of human activities like 

settlement, agriculture, and also industry. The impact of these activities makes many river pollution 

occurrences. The polluted streams have a major impact on changes of organisms in water, including 

to humans such as the need for clean water. The aquatic ecosystem is an ecological unit 

interconnected with abiotic and biotic components in its habitat. By studying the components in the 

waters we can see how the quality of a river. So by knowing the changes that occur in the waters, we 

can make efforts in managing river ecosystems. With this knowledge, it is expected to provide support 

in aquatic ecology knowledge . The study consisted of two stages: analysis of water quality and 

module enrichment. Stages of water quality analysis based on the biotic index are conducted along 

the Subayang River. This research is an explorative research which the data collection using survey 

method. Data are analyzed and discussed descriptively. The stage of module enrichment  use the 

ADDIE  development model (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) and then 

the modul will be validate. The results show that the research of the quality of the Subayang river has 

the characteristic that can be integrated with aquatic ecology course and it can be used for 

enrichment of modules in aquatic ecology. 
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1. PENDAHULUAN 
Masuknya air yang berasal dari daratan 

ke dalam suatu perairan dengan membawa 

bahan-bahan terlarut yang berasal dari 

daratan, dapat mempengaruhi kualitas fisika-    

kimia air, yang pada akhirnya juga akan 

mempengaruhi sifat-sifat biologi dari perairan 

tersebut. Dalam keadaan yang demikian, 

hanya organisme yang mampu beradaptasi 

yang  akan  tetap  bertahan  hidup,  sedangkan  

yang lainnya  kemungkinan  besar  akan 

berpindah  tempat  atau  akan  mengalami  

kemusnahan.  Aktivitas  masyarakat  yang 

sebagian  besar  memanfaatkan  sungai  

tentunya  akan  berdampak  terhadap biota 

dan kualitas sungai tersebut. 

Degradasi dan penurunan kualitas daya 

dukung lingkungan ini dapat mengubah 

stuktur dan fungsi dari komunitas yang 

ada, dan perubahan yang terjadi bergantung 

pada   kemampuan   toleransi   masing-

masing   spesies   penyusunnya.   Tiap   

spesies organisme mempunyai ambang 

toleransi terhadap pencemaran yang berbeda 

dan akan  

 

berakibat pada kemampuan spesies untuk 

melakukan kompetisi pada suatu lingkungan. 

Polutan berpengaruh terhadap organisme 

melalui paparan langsung (misalnya bahan 

kimia polutan) dalam selang waktu tertentu 

dan berbagai interaksi di dalamnya (Pramila 

et al., 2012). 

Pencemaran air yang masuk ke badan 

sungai akibat aktivitas domestik maupun 

tumpahan minyak baik berupa bahan-bahan 

terlarut maupun partikulat, merupakan bahan-

bahan yang bersifat asing yang memasuki 

tatanan ekosistem dan mengakibatkan 

gangguan pada kestabilan ekosistem perairan.  

Salah satu indikator biologis yang dapat 

menilai perubahan kualitas perairan yaitu 

yaitu makrozoobentos. Penggunaan 

makrozoobentos dikarenakan  organisme ini 

merupakan organisme yang mudah 
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terpengaruh dengan perubahan kualitas 

lingkungan karena sifat hidupnya yang 

menetap dan sulit menghindar pada 

perubahan kondisi perairan sungai (Amizera 

et al. 2015). 

Makrozoobentos adalah invertebrata 

yang dapat dilihat dengan kasat mata. 

Makrozoobentos merupakan komponen biotik 

pada ekosistem perairan yang dapat 

memberikan gambaran mengenai kondisi 

fisik, kima dan biologi suatu perairan, 

sehingga dapat digunakan sebagai indikator 

kualitas air sungai. Selain itu, 

makrozoobentos memiliki sifat-sifat sebagai 

berikut: 

1. Sangat peka terhadap perubahan kualitas 

air tempat hidupnya, sehingga akan 

mempengaruhi komposisi dan 

kelimpahannya 

2. Ditemukan hampir di semua perairan 

3. Jenisnya cukup banyak dan memberikan 

respon yang berbeda akibat gangguan 

yang berbeda 

4. Pergerakannya terbatas, sehingga dapat 

sebagai penunjuk keadaan lingkungan 

setempat 

5. Tubuhnya dapat mengakumulasi racun, 

sehingga dapat sebagai petunjuk 

pencemaran 

6. Mudah dikumpulkan dan diidentifikasi 

paling tidak sampai tingkat famili 

7. Pengambilan contoh mudah dilakukan, 

karena memerlukan peralatan sederhana, 

murah  dan tidak berpengaruh terhadap 

makhluk hidup lainnya (Rahayu et al. 

2009). 

Metode yang dapat digunakan dalam 

menilai tingkat pencemaran sungai adalah 

melalui pendekatan Biotilik. Biotilik 

merupakan metode yang sedang 

dikembangkan untuk menilai kualitas perairan 

berdasarkan famili makrozoobentos (Amizera 

et al. 2015). Pengukuran melalui indeks 

Biotilik menilai kualitas perairan berdasarkan  

tingkat sensitivitas jenis-jenis dari famili 

makrozoobentos terhadap adanya pencemar 

dalam suatu perairan. 

 Modul adalah sebuah bahan ajar yang 

disusun secara sistematis dengan bahasa yang 

mudah dipahami oleh siswa sesuai tingkat 

pengetahuan dan usia mereka, agar mereka 

dapat belajar  secara  mandiri  dengan  bantuan  

atau  bimbingan  yang  minimal  dari  pendidik 

(Prastowo   dalam   Rizqi   et   al.,   2012).   

Melalui   modul   peserta   belajar   mampu 

membelajarkan diri sendiri, tidak tergantung 

kepada orang lain. Seluruh materi 

pembelajaran dari satu unit kompetensi sampai 

sub kompetensi yang dipelajari terdapat di 

dalam satu modul secara penuh. Modul 

memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Dikatakan adaptif karena dapat 

melakukan penyesuaian dengan cepat dan 

fleksibel terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Dengan adanya modul ini, diharapkan 

dapat menjadi suatu acuan dalam menilai 

bagaimana kualitas suatu perairan sungai. 

Sehingga dengan mengetahui kualitas perairan 

tersebut, dapat dilakukan upaya dalam 

pencegahan terhadap adanya pencemaran dan 

pengelolaan dalam menjaga ekosistem 

perairan sungai.  

 

2. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian ini terdiri dari dua 

tahap, yaitu tahap analisis kualitas perairan 

sungai Subayang berdasarkan indeks Biotilik 

dan tahap pengayaan modul mata kuliah 

Ekologi   Perairan.   Tahap   pertama,   

analisis   kualitas   perairan   sungai   

Subayang berdasarkan indeks biotilik 

dilakukan di sepanjang sungai Subayang 

yang berlokasi di kawan Rimbang Baling, 

Kabupaten Kampar. Penelitian dilaksanakan 

mulai dari bulan November 2015-Januari  

2016.  Alat  yang digunakan  pada penelitian  

ini  adalah jala Surber, tangguk, kantong 

plastik, kertas label, alat tulis, formalin 4%, 

pH meter, DO meter,  bola  pingpong,  

benang/tali,  termometer,  saringan  dua  

tingkat,  cawan  petri, pinset, lup, dan 

mikroskop. 

Penelitian ini merupakan penelitian 

eksploratif dimana pengambilan data 

menggunakan metode survei. Data dianalisis 

dan dibahas secara deskritif. Sampel dalam 

penelitian ini adalah hewan makrozoobentos 

yang terdapat di perairan sungai Subayang. 

Penentuan stasiun penelitian menggunakan 

teknik purposive random sampling dimana 

mempertimbangkan kondisi lingkungan 

perairan dan aktivitas yang ada di sepanjang 

Daerah  Aliran  Sungai  (DAS). Sampel  

diambil  sebanyak  6  stasiun  dan  tiap 

stasiun terdapat 3 titik pengambilan sampel 

yang ditempatkan secara acak.Sampel diambil 

menggunakan jala Surber untuk hewan yang 

terdapat di dasar sungai dan menggunakan 
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tangguk untuk hewan yang terdapat di 

permukaan air sungai. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan kombinasi kicking dan 

jabbing. Teknik kicking dilakukan di sungai 

dangkal dengan cara meletakkan mulut jala 

Surber menghadap hulu sungai kemudian 

substrat diaduk-aduk di depan jala Surber 

selama 1 menit agar hewan terhanyut ke 

dalam jala Surber. Teknik jabbing dilakukan 

di tepi sungai yang dangkal dengan 

meletakkan jaring di dasar sungai kemudian 

bergerak menuju arah hulu sungai dengan 

menyapukan jairng hingga menyentuh dasar 

sungai sepanjang 5 meter.  Parameter dalam 

penelitian ini yaitu jumlah familia, jumlah 

familia EPT, kelimpahan EPT, Indeks tingkat 

sensitivitas dan parameter fisika-kimia seperti 

suhu, kecerahan air, pH, DO, dan kecepatan 

arus.  

Jumlah familia ditentukan dengan 

menghitung  familia  yang ditemukan pada 

penelitian  kemudian  diketagorikan  pada  

rentang  skor  1-4.  Jumlah  familia  EPT 

ditentukan dengan menghitung jumlah 

familia yang tergolong ke dalam kelompok 

EPT (Ephemeroptera, Plecoptera, dan 

Trichoptera) dan dikategorikan ke dalam 

rentang skor 1-4. Kelimpahan EPT yaitu 

menghitung persentase kehadiran kelompok 

EPT dengan rumus: 

 
Kelimpahan EPT = 
Jumlah Individu EPT                x 100% 

Jumlah seluruh individu dalam sampel 

 

Indeks tingkat sensitivitas ditentukan 

dengan melihat tingkat sensitivitas 

makrozoobentos   terhadap   pencemaran.   

Indeks   ini   memiliki   rentang   skor   1-4 

berdasarkan tingkat sensitivitas hewan 

tersebut. Adapun nilai skor masing-masing 

jenis familia  berdasarkan  tingkat  

sensitivitasnya  dapat  dilihat  pada  

Lampiran  4.  Indeks tingkat sensitivitas 

ditentukan dengan rumus: 

 

Indeks tingkat sensitivitas = ∑ (ni x ti) 

N 

Keterangan: 

ni= Jumlah individu familia ke i 

ti= Skor Biotilik familia ke i 

N= Jumlah total individu 

 

Adapun rentang skor untuk jumlah 

familia, jumlah familia EPT, kelimpahan 

EPT, dan indeks tingkat sensitivitas adalah: 

 

Tabel 1. Rentang Skor Jumlah Familia, 

Jumlah Familia EPT, Kelimpahan EPT, dan 

Indeks Tingkat Sensitivitas 

Parameter 
Skor 

4 3 2 1 

Jumlah Familia >13 
10-

13 
7-9 <7 

Jumlah Familia 

EPT 
>7 3-7 1-2 0 

Kelimpahan 

EPT 
>40% 

15-

40% 

>0-

15% 
0 

Indeks Tingkat 

Sensitivitas 

3,3-

4,0 

2,6-

3,2 

1,8-

2,5 
0,1,7 

 

Selanjutnya analisis kualitas perairan 

berdasarkan indeks Biotilik ditentukan 

dengan cara menghitung skor rata-rata dari 

keempat parameter tersebut. Selanjutnya 

kriteria kualitas perairan dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

 

Tabel 2. Penilaian Kualitas Air Sungai dengan 

Biotilik 

Skor Rata-rata Kriteria Kualitas Air 

3,3-4,0 Tidak Tercemar 

2,6-3,2 Tercemar Ringan 

1,8-2,5 Tercemar Sedang 

1,0-1,7 Tercemar Berat 

Sumber: (Resh, 2010) 

 

Parameter fisika dan kimia yang diukur 

baik secara insitu maupun eksitu 

dibandingkan dengan ketentuan nilai baku 

mutu yaitu Peraturan Pemerintah No. 82 

tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air 

dan Pengendalian Pencemaran Air. 

Kemudian untuk tahap kedua yaitu 

tahap pengayaan modul mata kuliah Ekologi 

Perairan yang mulai bulan Januari 2016 

sampai dengan April 2016. Peengayaan 

modul menggunakan model pengembangan 

ADDIE (Analysis, Design, Development, 

Implementation, Evaluation), dimana pada 

penelitian ini hanya dilakukan pada tahap 

Analysis, Design, dan Development. Untuk 

tahap Implemetation dan Evaluation tidak 

dilaksanakan pada penelitian ini. Modul yang 

telah dikembangkan sampai pada tahap 

development akan divalidasi oleh 3 orang 
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validator yang terdiri dari 2 ahli materi dan 1 

ahli kependidikan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kualitas Perairan Sungai Subayang 

berdasarkan Indeks Biotilik 

 

Data yang ditemukan di perairan 

Sungai Subayang dari stasiun I sampai stasiun 

VI adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Jumlah Familia, Jumlah Familia 

EPT, Kelimpahan EPT, dan 

Indeks Tingkat Sensitivitas di 

Perairan Sungai Subayang. 

Parameter 
Stasiun 

I II III IV V VI 

Jumlah 

Jenis 

Familia 

16 11 7 7 4 3 

Jumlah 

Jenis EPT 
8 7 6 2 4 1 

Kelimpahan 
EPT 

74,5 91,5 96,6 33,3 100 25 

Indeks 

Tingkat 
Sensitivitas 

3,23 3,32 3,21 3,33 4 3,25 

Keterangan: 

Stasiun I: Desa Terusan 
Stasiun II: Desa Aur Kuning 

Stasiun III: Desa Tanjung Beringin 

Stasiun IV: Desa Batu Sanggan 

Stasiun V: Desa Tanjung Belit 

Stasiun VI: Desa Gema 

Total keseluruhan familia yang 

ditemukan di perairan Sungai Subayang 

adalah 25 familia. Dapat dilihat terdapat 8 

ordo dimana 3 ordo dari kelompok EPT yaitu 

ordo Ephemeroptera (4 familia), Plecoptera (2 

familia), Trichoptera (6 familia), dan 5 ordo 

dari kelompok non-EPT yaitu ordo Odonata (4 

familia), Coleoptera (3 familia), Hemiptera (3 

familia), Diptera (4 familia), dan 

Neotaeniglossa (1 familia). 

Jumlah familia paling tinggi terdapat di 

stasiun 1 dengan jumlah familia yang 

ditemukan yaitu 16 familia. Familia yang 

diemukan yaitu Heptagenidae, Baetidae, 

Perlidae, Leptoceridae, Psychomyiidae, 

Hydropsychidae, Philopotamidae, 

Rhyacophilidae,, Coenagrionidae, 

Gomphidae, Noteridae, Mesovellidae, 

Tabanidae, Tanideridae, Chironomidae-

merah, dan Pleuroceridae. Stasiun I yang 

berlokasikan di desa Terusan memiliki rona 

lingkungan yang masih bersih sehingga 

banyak ditemukan kelompok 

makrozoobentos. 

Familia Hydropsychidae merupakan 

familia yang organismenya paling banyak 

ditemukan.   Hydropsychidae memiliki 

proleg anal yang dilengkapi dengan kait, 

yang memungkinkan organisme ini dapat 

hidup di bebatuan sungai. Seperti kebanyakan 

larva Trichoptera, Hydropsychidae sensitif 

terhadap perubahan kadar oksigen terlarut 

dan polusi organik. Hydropsychidae telah 

banyak digunakan sebagai biomonitoring 

melalui indeks kualitas air (Hilsenhoff dalam 

Burington, 2011). 

Sama seperti Hydropsychidae, Baetidae 

dan Heptageniidae adalah biondikator terbaik 

yang menunjukkan kondisi lingkungan yang 

masih baik. Kelompok ini menunjukkan 

preferensi yang kuat untuk stratum berbatu di 

perairan sungai. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi distribusi keragaman dan 

kelimpahan makroozoobentos dalam 

ekosistem perairan, adalah suhu air, 

kecepatan arus, ketersediaan makanan, dan 

sebagainya. 

Jumlah familia paling rendah 

ditemukan di stasiun VI yaitu di desa 

Gema. Pada   stasiun   6   hanya   ditemukan   

3   familia   makrozoobentos   yaitu   familia 

Leptophlebidae, Corduliidae, dan Tipulidae. 

Di daerah ini terdapat penambangan pasir dan 

perkebunan kelapa sawit yang berhubungan 

langsung ke sungai sehingga menyebabkan 

sedikitnya hewan-hewan yang dapat hidup di 

stasiun ini. 

Jumlah  familia  EPT  tertinggi  

terdapat  di  stasiun  I dengan  8  familia  

yang tergolong  kedalam  kelompok  EPT  

yaitu  Heptagenidae,  Baetidae,  Perlidae, 

Leptoceridae, Psychomyiidae, 

Hydropsychidae, Philopotamidae, dan 

Rhyacophilidae. Serangga EPT merupakan 

hewan yang hidup di daerah bersih dan 

terdapat sumber makanan di dalamnya. 

Kehadiran serangga ini juga bergantung pada 

ketersediaan makanan dari vegetasi sepanjang 

sungai (Bispo et al., 2006). Serangga ini 

merupakan kelompok makrozoobentos yang 

peka terhadap pencemaran (Heliovaara dan 

Vaisanen dalam Marmita et al., 2013). 

Jumlah familia EPT terendah terdapat di 

stasiun VI dimana hanya ditemukan 1 

familia   yaitu familia Leptophlebidae. 

Berkurangnya hewan dari kelompok EPT 

dikarenakan terjadinya penurunan kualitas 

air. Di stasiun VI terdapat penambangan 

pasir  yang  menyebabkan  pencemaran  di  
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dalam  air  sungai  sehingga  hewan  dari 

kelompok EPT berkurang dari stasiun 

sebelumnya. 

Serangga EPT merupakan serangga 

yang bersifat sensistif terhadap bahan 

pencemar sehingga tidak  ditemukan pada 

kondisi  perairan  tercemar.  Organisme ini 

biasanya menghindari kontak langsung 

dengan limbah atau bahan pencemar (Latifa 

dalam Wijayanti, 2013). Sedikitnya jumlah 

serangga EPT yang ditemukan juga 

disebabkan  karena  terjadinya  peningkatan  

debit  air  sungai  yang  disebabkan  karena 

curah hujan yang tinggi. Di daerah tropis, 

hujan merupakan faktor utama yang menjadi 

pertimbangan dalam mempelajari distribusi 

dan penyebaran serangga EPT dimana 

serangga ini memiliki respon yang tinggi 

terhadap perubahan lingkungan (Flecker dan 

Feifarek dalam Suhaila et al., 2014). 

Kelimpahan EPT tertinggi terdapat di 

stasiun V dengan persentase kelimpahan yaitu 

100%. Hal ini disebabkan keseluruhan hewan 

yang ditemukan merupakan kelompok 

serangga EPT. Kelimpahan EPT ditentukan 

dengan melihat jumlah individu serangga 

EPT terhadap keseluruhan individu yang 

ditemukan di perairan tersebut. Kelimpahan 

EPT terendah terdapat di stasiun VI dengan 

kelimpahan EPT hanya 25%. Hal ini karena 

ditemukan hanya satu jenis kelompok 

serangga EPT pada stasiun ini. Kelimpahan 

EPT berguna untuk melihat bagaimana 

kelimpahan atau jumlah kehadiran EPT pada 

suatu perairan. 

Serangga air seperti Ephemeroptera, 

Plecoptera, dan Trichoptera merupakan 

komponen penting dalam ekosistem perairan 

dan umumnya banyak ditemukan di dalam 

lingkungan perairan tersebut. Serangga ini 

sensitif terhadap lingkungan yang tercemar 

sehingga dapat menjadi indikator kualitas 

perairan. Penurunan jumlah larva serangga 

EPT disebabkan karena adanya 

pencemaran dan jumlah oksigen (DO) di 

dalam air 

(Rosenberg dan Resh, dalam Marmitt et 

al., 2014). 

Indeks tingkat sensitivitas merupakan 

nilai dalam bentuk skoring yang dibuat atas 

dasar tingkat sensitivitas organisme terhadap 

pencemaran. Nilai indeks dari suatu stasiun 

dapat diketahui dengan menghitung skor dari 

semua kelompok hewan dalam sampel. 

Indeks tingkat sensitivitas paling tinggi 

terdapat pada stasiun V dengan nilai indeks 4 

dan terendah pada stasiun III dengan nilai 

indeks 3,21. Tingginya nilai indeks 

disebabkan banyaknya jumlah individu 

hewan yang sensitif terhadap pencemaran 

dibanding hewan yang rendah sensitivitasnya 

terhadap pencemaran. 

Selanjutnya  untuk  menilai  kualitas  

periran  ditentukan  dengan  menghitung 

rerata dari keempat parameter. Adapun 

kualitas perairan tiap stasiun di perairan 

Sungai Subayang adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 4. Hasil Pengukuran Kualitas 

Perairan Sungai Subayang 

berdasarkan Indeks Biotilik. 
Keterangan: 

A: Jumlah familia 
B: Jumlah familia EPT 

C: Kelimpahan EPT 

D: Indeks tingkat sensitivitas 

 

Pengukuran kualitas perairan 

Sungai Subayang dapat dihitung dari 

rerata nilai parameter biologi  yaitu  

jumlah  familia,  jumlah familia  EPT,  

kelimpahan  EPT,  dan indeks Biotilik. 

Dapat dilihat pada tabel 4.2, kualitas 

perairan Sungai Subayang dari stasiun  I 

sampai  stasiun  VI yaitu  tidak  

tercemar  sampai  tercemar sedang.  

Kualitas perairan Sungai Subayang pada 

stasiun I dan stasiun II adalah tidak 

tercemar. Daerah hulu sungai 

merupakan daerah dengan kondisi 

sungai yang masih bersih, pada daerah 

ini belum banyak terdapat aktivitas 

penduduk. Sungai digunakan hanya 

untuk sarana transportasi menuju ke 

desa-desa yang lain. Pada stasiun II yaitu 

Stasiun 

Skor Parameter 

Skor Kualitas 
A B C D 

I 4 4 4 3 3,75 
Tidak 

Tercemar 

II 3 3 4 4 3,5 
Tidak 

Tercemar 

III 2 3 4 3 3 
Tercemar 

Ringan 

IV 2 2 3 4 2,75 
Tercemar 
Ringan 

V 1 3 4 4 3 
Tercemar 

Ringan 

VI 1 2 3 4 2,5 
Tercemar 

Sedang 



Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Secara Terpadu 2017 

 

376 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Universitas Riau  

di desa Aur Kuning memiliki kondisi 

yang sama dengan stasiun I dimana 

sungai digunakan hanya sebagai sarana 

transportasi. Aktivitas MCK terdapat di 

cabang sungai yang berada di samping 

sungai utama sehingga limbah dari 

aktivitas masyarakat tidak masuk ke 

sungai utama. 

Pada stasiun III, IV, dan V hasil 

pengukuran kualitas perairan adalah 

tercemar ringan.  Di  stasiun  III  

terdapat  perkebunan  kelapa  sawit  

yang  berbatasan  langsung dengan 

sungai. Stasiun IV dan V terdapat 

aktivitas masyarakat di   perairan sungai 

tersebut.  Hasil  Pengukuran  kualitas  

perairan  sungai  di  stasiun  VI  adalah  

tercemar sedang. Di stasiun ini terdapat 

penambangan pasir dimana hal ini 

sangat berpengaruh terhadap kualitas 

perairan. Stasiun VI merupakan daerah 

paling hilir yang mendapatkan masukan 

dari daerah hulu sehingga terjadi 

penumpukan zat-zat buangan. 

Curah hujan yang tinggi dapat 

menyebabkan terjadinya peningkatan 

debit air sungai. Selama terjadinya 

peningkatan debit air, arus sungai dari 

arah hulu akan menjadi cepat sehingga 

arus dapat berubah dari tenang menjadi 

deras dalam selang waktu yang cepat. 

Selama terjadi peningkatan debit air 

tersebut, hewan-hewan yang terdapat 

di dalam  sungai  akan  mengalami  

penurunan  (Dudgeon  dalam  Suhaila  et  

al.,  2014). Oliveira dan Bispo (dalam 

Suhaila et al., 2014) mengkaji 

penurunan kehadiran Ephemeroptera,  

Plecoptera  dan  Trichoptera selama 

terjadi  hujan  disebabkan  karena 

serangga yang hidup di antara bebatuan 

terbawa oleh arus yang cepat. Cepatnya 

arus sungai akan menyebabkan 

terbawanya hewan-hewan oleh arus 

sehingga sedikit ditemukan pada daerah 

perairan tersebut. 
 

Pengukuran Faktor Fisika-Kimia Perairan 

Sungai Subayang 
 

Faktor abiotik yang mempengaruhi 

kondisi lingkungan perairan seperti suhu, pH, 

dan kecepatan arus sangat berpengaruh 

terhadap kehadiran  makrozoobentos. Faktor 

lingkungan lain yang memperngaruhi adalah 

kecerahan, DO, dan kondisi substrat. 

 

Tabel 5. Pengukuran Faktor Fisika-Kimia 

Perairan Sungai Subayang 

N

o 

Para

mete

r 

Bak

u 

Mut

u 

(Nor

mal) 

Stasiun 

I II III IV V VI 

1 Suhu 
28-
30 

24,
3 

24,
8 

25,
2 

25,
4 

25,
5 

25,
4 

2 

Kece

patan 
Arus 

- 1,5 
0,9

9 

1,3

9 
1,5 

1,4

2 

0,9

1 

3 
Kece

rahan 
- 20 25 18 19 25 15 

4 pH 
06-

Sep 
8,3 7,9 7,9 8,3 7,8 7,7 

5 DO > 4 5,2 4,8 3,6 3,9 3,1 2,8 

6 

Kond
isi 

Subst

rat 

- 

Ber

bat
u 

Ber

bat
u 

ber

bat
u 

ber

bat
u 

Bat

u 

ber
pasi

r 

Bat

u 

ber
pasi

r 

Keterangan: 

Stasiun I: Desa Terusan 
Stasiun II: Desa Aur Kuning 

Stasiun III: Desa Tanjung Beringin 

Stasiun IV: Desa Batu Sanggan 
Stasiun V: Desa Tanjung Belit 

Stasiun VI: Desa Gema 

 
Tabel  5.  menunjukkan  kondisi  

perairan  Sungai  Subayang  berdasarkan  

faktor fisika-kimia. Suhu perairan Sungai 

Subayang berkisar dari 24,3-25,5 
o
C. suhu 

tertinggi terdapat di stasiun V dan suhu 

terendah terdapat di stasiun I. Berdasarkan 

nilai baku mutu yang terdapat pada Peraturan 

Pemerintah No. 82 tahun 2001 tantang 

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 

Pencemaran Air, suhu normal berkisar antara 

28-30
o
C. Berdasarkan  nilai  tersebut,  suhu  

perairan  sungai  Subayang  berada  dibawah  

batas normal. Hal ini terjadi karena pada saat 

pengambilan data terjadi peningkatan debit 

air yang disebabkan karena hujan sehingga 

menyebabkan terjadinya penurunan suhu di 

sepanjang sungai Subayang. Perubahan suhu 

berpengaruh terhadap proses fisika, kimia, 

dan biologi badan air. Suhu juga sangat 

berperan mengendalikan kondisi ekosistem 

perairan. Suhu air akan 

mempengaruhi kelarutan oksigen, dan 
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kelarutan oksigen akan mempengaruhi  

kehidupan  organisme  (Effendi,  2008).  

Suhu  dapat  dipengaruhi  oleh musim, 

kedalaman badan air, komposisi substrat, 

kekeruhan dan cahaya yang masuk ke 

perairan. 
Kecepatan arus yang diukur berkisar 

dari 0,91 m/s sampai 1,5 m/s dimana 

kecepatan  arus  tertinggi  terdapat  di  stasiun  

I  dan  IV  dan  kecepatan  arus  terendah 

terdapat di stasiun VI. Kecepatan arus akan 

melambat dari hulu ke hilir. Hal ini terjadi 

karena adanya faktor seperti faktor 

gravitasi, lebar sungai, dan material yang 

dibawa oleh air (Siahaan et al., 2011). 

Kecepatan arus menunjukkan kandungan  

dasar. Apabila kecepatan arus sungai tinggi 

maka kandungan dasar sungai adalah batu. 

Jika arus sungai kurang deras, maka dasar 

sungai mengandung kerikil dan pasir. Jika air 

hampir diam maka dasar sungai atau kolam 

adalah lumpur. Dasar perairan yang berbatu 

dan partikel tanah halus akan memiliki 

keanakaragaman yang tinggi, dibandingkan 

dengan dasar perairan berpasir yang 

merupakan substrat miskin karena 

kedudukannya tidak stabil. 

Kecerahan  berkisar  antara  15-25  cm  

dimana  kecerahan  tertinggi  terdapat  di 

stasiun II dan V sedangkan terendah terdapat 

di stasiun VI. Pada penelitian yang dilakukan, 

kecerahan untuk tiap stasiun tergolong rendah 

karena terjadi kekeruhan di sepanjang sungai 

yang disebabkan karena tingginya debit air 

yang menyebabkan adanya penumpukan 

partikel suspensi sehingga menyebabkan air 

menjadi keruh (Cech dalam Siahaan et al., 

2011). Kekeruhan yang tinggi akan 

mempengaruhi penetrasi cahaya matahari  

dan  dapat  membatasi  proses  fotosintesis  

sehingga  produktivitas  primer perairan akan 

berkurang. Kekeruhan terutama disebabkan 

oleh bahan-bahan tersuspensi yang bervariasi 

dari ukuran koloid sampai disperse kasar. Air 

akan sangat keruh pada musim penghujan 

karena aliran air maksimum dan adanya erosi 

dari daratan. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi 

sifat kimia perairan sungai adalah derajat 

keasaman atau pH. Berdasarkan nilai baku 

mutu Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 

2001 tantang Pengelolaan Kualitas Air 

dan Pengendalian Pencemaran Air, kisaran 

pH normal adalah 6-9. Adapun pH yang 

diukur pada perairan tiap stasiun adalah 

berkisar antara 7,7-8,33. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa pH dari tiap stasiun 

berada pada kisaran nilai baku mutu. 

Organisme akuatik (makroinvertebrata) 

sensitif terhadap perubahan  pH dan  lebih  

menyukai  pH dengan  kisaran  7-8,5  

(Effendi,  2003).  Pada musim hujan, nilai 

pH cenderung lebih tinggi diakibatkan 

karena akumulasi senyawa 

karbonat dan bikarbonat sehingga air 

sungai lebih basa (Novotny dan Olem 

dalam Siahaan et al., 2011) 

DO (Disolved Oxygen) Disolved 

Oxygen (DO) merupakan banyaknya oksigen 

terlarut dalam suatu perairan. Oksigen terlarut 

merupakan suatu faktor yang sangat penting 

didalam ekosistem perairan, terutama sekali 

dibutuhkan untuk proses respirasi bagi 

sebagian besar organisme air. (Effendi dalam 

Anzani et al., 2013). Pada perairan sungai 

Subayang, hasil pengukuran DO berkisar dari 

2,8-5,2. DO tertinggi terdapat di stasiun I, 

sedangkan DO terendah terdapat di stasiun 

VI. Berdasarkan nilai baku mutu, DO dengan 

kisaran normal terdapat pada stasiun I dan II, 

sedangkan stasiun III hingga stasiun VI   

berada dibawah kisaran normal 

berdasarkan  nilai baku mutu  yaitu  >4. 

Rendahnya nilai DO disebabkan karena 

rendahnya fotosintesis yang terjadi di dalam 

perairan. Preoses fotosintesis ini terganggu 

karena terhambatnya penetrasi cahaya yang 

masuk yang diakibatkan oleh kekeruhan 

selama musim hujan terjadi. 

Kondisi substrat pada perairan sungai 

Subayang adalah berbatu pada stasiun I 

sampai stasiun IV dan berpasir pada stasiun V 

sampai stasiun VI. Dasar substrat dipengaruhi 

oleh kecepatan arus sungai. Tingginya 

kecepatan arus menunjukkan bahwa kondisi 

substrat sungai adalah berbatu sedangkan 

apabila kecepatan arus rendah menunjukkan 

kondisi substrat berpasir. Kondisi substrat 

menentukan kehadiran dari hewan 

makrozoobentos. Dasar perairan yang berbatu 

akan memiliki keanakaragaman yang tinggi,  

dibandingkan  dengan  dasar perairan  

berpasir  yang merupakan  substrat miskin 

karena kedudukannya tidak stabil. Substrat 

dasar yang berupa batu-batu pipih dan batu 

kerikil merupakan lingkungan hidup yang 

baik bagi makrozoobentos. Pada umumnya 

kondisi substrat berbatu banyak dihuni oleh 

serangga air, terutama serangga EPT. 
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Serangga dari kelompok ini biasanya hidup 

dan berkembang biak pada bebatuan yang 

terdapat di dalam perairan. Oleh karena itu 

banyak ditemukan serangga EPT pada stasiun 

I karena sangat mendukung kehidupan 

serangga tersebut. Kondisi substrat berpasir 

biasanya banyak dihuni dari golongan 

oligochaeta dan gastropoda. 
 
Pengayaan Modul Hasil Penelitian 
 

Hasil  dari  penelitian  analisis  kualitas  

perairan  ini  kemudian  dikembangkan 

sebagai pengayaan unit modul mata kuliah 

ekologi perairan. Pengayaan modul ini 

mengacu pada model ADDIE yang 

dilaksanakan pada 3 tahap yaitu Analysis, 

Design, dan Development. 

Pada tahapan analysis, Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar 

(KD) yang tercantum pada Rencana Kegiatan 

Program Pembelajaran (RKPP) dan Rencana 

Pembelajaran (RP) mata kuliah Ekologi 

Perairan dianalisis untuk memperoleh SK KD 

yang sesuai dengan penelitian. Selanjutnya 

tahapan design yaitu merancang materi 

konsep yang berhubungan hasil data dan fakta 

yang ditemukan pada penelitian yang 

dilakukan, merancang indikator dan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai serta 

merancang butir soal seabagai alat evaluasi 

peserta didik. Tahapan ketiga yaitu tahapan 

development dimana merupakan tahap 

pengayaan modul. Modul disusun dan 

dikembangkan berdasarkan Depdiknas (2008) 

meliputi judul/identitas, petunjuk 

penggunaan, peta konsep, standar 

kompetensi, kompetensi dasar, materi 

pembelajaran, latihan, tugas, langkah  kerja 

dan penilaian. Modul ini juga dilengkapi 

dengan soal latihan, rangkuman, tes formatif, 

kunci jawaban tes formatif, umpan balik dan 

tindak lanjut yang dikaitkan berdasarkan hasil 

penelitian. Unit Modul dengan judul 

Makrozoobentos dan Analisis Biotilik untuk 

Pengukuran Kualitas Perairan Sungai 

divalidasi oleh validator yang terdiri dari 

validator ahli materi dan ahli kependidikan. 

Tabel 6. Penilaian Unit Modul  

N

o 

Aspek 

Penilaian 

Validator Rerat

a 

Kategor

i I II III 

1 Isi 
4,3

3 
4 

3,4

4 
3,9 Valid 

2 Bahasa 4 3,75 4 3,9 Valid 

3 Sajian 4 4 3,6 3,9 Valid 

4 Kesesuaia 4 4 4 4,0 Valid 

n 

5 
Kegrafisa

n 

4,2

5 
4 3 3,8 Valid 

Rerata 4,1 4 3,6 3,9 Valid 

Dalam Penyusunan modul terdapat 

aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam 

penulisannya seperti isi, kesesuaian materi, 

ketertiban bahasa, dan ilustrasi/kegrafisan 

(Mulyati, 2002). Berdasarkan aspek isi, 

didapat rerata penilaian yaitu 3,9 dengan 

kategori valid. Secara keseluruhan modul 

telah sesuai dengan kebutuhan peserta didik 

dan kebutuhan bahan ajar. Materi yang 

disajikan di dalam modul dapat membantu 

peserta didik dalam memahami konsep. Soal 

dan evaluasi yang ada di dalam modul sesuai 

dengan materi pembelajaran dan memiliki 

keterkaitan contoh materi dengan kondisi 

yang ada di lingkungan sekitar.Menurut 

Yudhatami dan Bambang (2013) soal dan 

evaluasi berguna untuk mengevaluasi hasil 

belajar yang berupa kemampuan-kemampuan 

dalam mengingat kembali fakta-fakta, 

memahami hubungan antara dua hal atau 

lebih (comprehension), dan kemampuan 

dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip 

(application). 

Pada aspek bahasa rerata penilaian 

adalah 3,9 dengan kategori valid. Kalimat 

yang digunakan di dalam modul mudah 

dipahami oleh peserta didik, sesuai dengan 

kaidah Bahasa Indonesia, serta penggunaan 

bahasa secara efektif dan efisien.   

Selanjutnya untuk aspek sajian didapat 

rerata penilaian 3,9 dengan kategori valid. 

Modul memiliki kejelasan tujuan dan 

penyajian materi yang berurut, serta memiliki 

kelengkapan informasi yang mendukung 

keaktifan peserta didik. 

Aspek kesesuaian memiliki nilai rerata 

4,0 dengan kategori valid. Materi yang 

disajikan di dalam modul sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. Di dalam modul 

terdapat soal-soal yang sesuai dengan materi 

pembelajaran yang disajikan. Sehingga 

dengan menjawab soal yang disajikan, peserta 

didik dapat mencapai tujuan pembelajaran 

sesuai dengan materi. 

Aspek kegrafisan memiliki nilai rerata 

3,8 dengan kategori valid. Aspek kegrafisan 

berfungsi untuk memperjelas informasi, 

memberikan variasi agar tidak membosankan, 

memperindah, menarik minat dan perhatian 

pembaca, dan membuat lebih komunikatif 

(Mulyati, 2002).  
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Dari  5 aspek penilaian tersebut, 

didapat nilai rerata penilaian modul yaitu 3,9 

dengan kategori valid sehingga modul 

Makrozoobentos dan Analisis Biotilik untuk 

Pengukuran Kualitas Perairan Sungai ini 

dapat digunakan oleh mahasiswa pada 

mata mata kuliah Ekologi Perairan.   

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian berdasarkan 

indeks Biotilik, kualitas perairan sungai 

Subayang berkisar antara tidak tercemar 

sampai tercemar sedang. Semakin ke hilir, 

tingkat kualitas perairan sungai Subayang 

semakin menurun.  

Hasil penelitian dapat digunakan 

sebagai bahan pengayaan modul mata kuliah 

Ekologi Perairan. Adapun hasil validasi 

modul menunjukkan kategori valid dengan 

rerata penilaian 3,9. Modul yang dihasilkan 

dari penelitian merupakan pengembangan 

modul hingga tahap development. Sebaiknya 

dilakukan penelitian ke tahapan yang lebih 

lanjut yaitu tahap Implementasi dan Evaluasi 

modul mata kuliah Ekologi Perairan. 
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