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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui keanekaragaman makrozoobentos di 
Sungai Jangkok Nusa Tenggara Barat dan gambaran kualitas air Sungai Jangkok 
berdasarkan nilai keanekaragaman makrozoobentos. Penelitian ini merupakan 
penelitian Deksriptif Eksploratif. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh hewan 
makrozoobentos di Sungai Jangkok, sedangkan sampel penelitian yaitu hewan 
makrozoobentos yang berhasil dikoleksi selama kegiatan pengambilan sampel. 
Pengambilan sampel dilakukan pada tanggal 26 Juni – 8 Juli 2014 menggunakan 
metode Purpossive Random Sampling Method pada 6 stasiun. Sampel 
makrozoobentos dikoleksi menggunakan Eckman Grab dan Surber Net. Analisis data 
hasil penelitian menggunakan Indeks Keanekaragaman Shannon-Wienner (H') dan 
Uji Anova satu arah pada taraf  5% dengan Uji lanjut BNT pada taraf α 5%. Dari 
hasil penelitian didapatkan sebanyak 4 filum yaitu Annelida, Arthropoda, Mollusca, 
dan Platyhelminthes, yang terdiri atas 6 kelas yaitu Oligochaeta, Insecta, 
Gastropoda, Hirudinea, Bivalvia, dan Turbellaria, dan termasuk ke dalam 10 famili 
(keluarga) serta 18 genus (marga) dengan total 37 spesies. Penentuan kualitas air 
sungai berdasarkan pada nilai Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener (H'). Status 
perairan dengan kategori tercemar sedang ditemukan pada stasiun I, II, IV, V, dan VI 
dengan nilai Indeks Keanekaragaman (H') berkisar antara 1,75 – 2,36. Status perairan 
dengan kategori tercemar berat ditemukan pada stasiun III dengan nilai H' = 0,98. 
Hasil analisis data menunjukkan ada perbedaan nyata suhu pada stasiun I dengan 
stasiun II, III, dan VI, pH antara stasiun I dengan stasiun II, III, dan IV dimana kadar 
fosfat perairan Sungai Jangkok berbeda nyata antar stasiun. 
 
Kata kunci : Keanekaragaman, Makrozoobentos, Bioindikator, Sungai Jangkok. 
 
 
 



MACROZOOBENTHOS DIVERSITY AS A POLLUTION BIOINDICATORS 
AT JANGKOK RIVER LOMBOK  ISLAND WEST NUSA TENGGARA  

FOR BIOLOGY PRACTICE DEVELOPMENTS 
 

ABSTRACT 
 
The purposes of this research is to determine the diversity of macrozoobenthos and 
the quality of water in Jangkok River, West Nusa Tenggara based on the value of 
macrozoobenthos diversity. The type of this research is Descriptive Explorative. The 
populations in this research were the all of macrozoobenthos in Jangkok River, while 
the sample were macrozoobenthos that successfully collected during on sampling 
activities. The samples was collected on June 26 - July 8 of 2014 using Purposive 
Random Sampling Method at 6 stations. Macrozoobenthos were collected by using 
Eckman Grab and Surber Net. The results of this research was analyzed  using the 
Shannon-Wienner Diversity Index (H') and One-Way  Anova at the level 0f 5% and 
continued with LSD Test at α 0,05. These are fours phyla are Annelids, Arthropods, 
Molluscs, and Platyhelminthes, which consists of six classes of Oligochaeta, Insecta, 
Gastropoda, Hirudinea, Bivalves, and Turbellaria, and among of the 10 families 
(family) and 18 genera (genus ) with a total of 37 species. Determination of water 
quality based on the value of the Shannon-Wiener Diversity Index (H'). Status of 
moderately polluted waters were found at stations I, II, IV, V, and VI with values of 
Diversity Index (H') ranged from 1.75 to 2.36. Status of heavily polluted waters was 
found at the stations III with the value of H' = 0.98. The results showed there is no 
significant difference with the temperature of the station I to the station II, III, and VI, 
the pH of the station I to station II, III, and IV which the waters of the Jangkok River 
of phosphate levels were significantly different among the stations. 
 
Keywords : Bioindicator, Diversity, Macrozoobenthos, Jangkok River. 

 
 
PENDAHULUAN  
Sungai adalah perairan yang airnya 
mengalir pada arah tertentu, berasal 
dari air tanah, air hujan, atau air 
permukaan yang akhirnya bermuara ke 
laut, sungai atau perairan terbuka yang 
lebih luas. Sungai memiliki banyak 
sumberdaya yang dapat diperbaharui 
maupun tidak yang sangat bermanfaat 
bagi kehidupan manusia, mulai dari 
air, bebatuan, tanah, pasir, serta 
tumbuhan dan hewan yang hidup di 

sekitar sungai yang kesemuanya 
tercakup dalam daerah yang disebut 
DAS (Daerah Aliran Sungai). DAS 
memiliki potensi yang dapat dijadikan 
salah satu lahan sumber bagi penduduk 
di sekitar DAS untuk menunjang 
kehidupan, tidak saja bagi mereka 
yang hidup, salah satunya air. Air 
sungai memberikan banyak manfaat 
bagi kehidupan masyarakat. Michael 
(2010) menjelaskan pentingnya air 



sungai bagi kehidupan masyarakat 
yaitu sebagai sumber yang mudah 
didapat dan murah untuk keperluan 
rumah tangga dan industri, merupakan 
leher botol (bottle neck) dalam siklus 
hidrologi, dan ekosistem air sungai 
secara khusus, atau ekosistem air tawar 
secara umum yang bersama-sama 
dengan estuaria merupakan tempat 
yang paling mudah dan murah untuk 
tempat pembuangan limbah tertier. 
Peran sungai sangat penting bagi 
seluruh bidang kehidupan baik untuk 
umat manusia juga makhluk hidup 
lainnya. Masalah yang ada saat ini 
adalah kurang bijaknya manusia dalam 
mengelola sumberdaya yang 
digunakan dan akhirnya berdampak 
pada semakin menurunnya kualitas air 
sungai di beberapa kota besar. Sungai 
Jangkok sebagai salah satu sungai 
utama di Pulau Lombok juga 
dibayangi oleh trend kerusakan ini. 
Sungai Jangkok adalah sungai primer 
yang membentang melewati 3 daerah 
administratif di Pulau Lombok yaitu 
Kabupaten Lombok Barat, Lombok 
Tengah, dan Kota Mataram. Sungai 
Jangkok memiliki DAS seluas 170,29 
Km2  dengan panjang sungai utama 
sekitar 48,868 Km (BWSNT-1, 2011). 
Trend kerusakan yang terjadi 
belakangan ini disebabkan oleh 
semakin tingginya peradaban manusia 
yang menuntut pemenuhan kebutuhan 
yang semakin tinggi untuk 
meningkatkan kualitas hidup, 
akibatnya dewasa ini semakin banyak 
kegiatan produki seperti pabrik-pabrik 
rumah tangga yang dibangun disekitar 
DAS, dimana limbahnya dibuang 
langsung di aliran sepanjang sungai. 
Berdasarkan pemaparan mengenai 

tingginya kompleksitas 
pendayagunaan DAS Jangkok, maka 
penelitian terkait dengan masalah 
telaah kualitas perairan sungai perlu 
dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui keanekaragaman 
makrozoobentos di perairan Sungai 
Jangkok, mengetahui kualitas perairan 
Sungai Jangkok jika dikaji berdasarkan 
nilai indeks keanekaragaman biota 
makrozoobentos, serta mengetahui 
hubungan antara faktor fisika dan 
kimia perairan dengan nilai 
keanekaragaman makrozoobentos. 

 
BAHAN DAN METODE 
 
Penelitian ini dilakukan pada bulan 
Maret-September 2014. Pengambilan 
sampel dilakukan pada bulan Juni-Juli 
2014 yaitu pada musim kemarau. 
Metode penelitian Purposive sampling 
method pada 3 zona (hulu, tengah, dan 
hilir) yeng terbagi menjadi 6 stasiun 
(18 titik) dimana masing-masing 
stasiun dilakukan 3 kali ulangan. 
(Gambar 1). Sampel makrozoobentos 
dikoleksi menggunakan Eckmann 
Grab (untuk substrat halus/lunak) dan 
Surber Net (untuk substrat 
kasar/berbatu) pada pagi hingga sore 
hari. Parameter fisika dan kimia yang 
diukur adalah suhu, kedalaman air, 
kecerahan, kecepatan arus air. 
Parameter kimia yaitu pH, Dissolved 
Oxygen (DO), Biologhycal Oxygen 
Demand (BOD), fosfat dan nitrat. 
Suhu diukur menggunakan termometer 
digital, pH dengan pH meter digital, 
DO dengan DO meter digital secara in 
situ sedangkan BOD, fosfat dan nitrat 
dianalisis di laboran Fakultas MIPA 
Universitas Mataram. 



 
Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 

Variabel yang diukur dalam penelitian 
ini adalah Kepadatan Populasi (K), 
Indeks Keanekaragaman (H'), Indeks 
Dominansi (C), Dan Indeks 
Keseragaman (E). 
Kepadatan Populasi dihitung 
menggunakan rumus dalam Setiawan 
(2008): 
 
1) Kepadatan Populasi (K) 
퐾 = 	 	

	 	
               

                                                   
Dimana : K  : Kepadatan Populasi 
(Individu/m2) 
a  : jumlah individu makrozoobentos 
jenis ke-i yang diperoleh 
b  : luas bukaan alat (cm2) 
10000 : nilai konversi cm2 menjadi 
m2  
n  : jumlah ulangan pengambilan 
sampel (cuplikan) 
 
 

2) Indeks Keanekaragaman dihitung 
menggunakan rumus oleh 
Shannon-Wiener dalam Begon 
(1990): 
 

Indeks Keanekaragaman (Shannon – 
Wiener) 
퐻 = −∑ 푙푛               
                                                               
Dimana:  H' : Indeks 
keanekaragaman jenis 
ni : Jumlah individu jenis ke-i 
N : Jumlah individu seluruh jenis 
 
3) Indeks Dominansi dihitung 

menggunakan rumus Indeks 
Simpsons dalam Begon (1990): 

Indeks Dominansi 
퐶 = Σ[ ]²                                                                                 
Dimana :  C : Indeks Dominansi 

 ni : jumlah individu spesies 
ke-i 

 N : jumlah total individu 
 



4) Indeks Keseragaman dihitung 
menggunakan Indeks Evennes 
dalam Odum (1996): 
 

Indeks Keseragaman (Evennes) 
퐸 = `       ;  H' = ln S              
                                                   
Dimana:  E : Indeks Keseragaman 
 H' : Indeks 
Keanekaragaman  

H	  : Keragaman 
maksimum 

 S  : Jumlah jenis / marga 
 
5) Analisis kualitas air berdasarkan 

klasifikasi oleh Krebs (1978) yang 
dikutip dalam Anjani (2012) : 

1. H’ < 1  : tercemar berat 

2. 1 < H’ < 3  : tercemar sedang 

3. H’ > 3  : tidak tercemar 

6) Analisis Uji Anova satu arah pada 
taraf 5% dan Uji Lanjut BNT pada 
α 0,05 untuk mengetahui 
perbedaan parameter fisika dan 
kimia perairan masing-masing 
stasiun. 

 
 
HASIL  
Komposisi Jenis Makrozoobentos 
Sungai Jangkok 
 Jenis yang ditemukan dalam 
penelitian ini terdiri atas 4 filum yaitu 
Annelida, Arthropoda, Mollusca, 
Platyhelminthes, 6 kelas yaitu 
Oligochaeta, Insecta, Gastropoda, 
Hirudinea, Bivalvia, dan Turbellaria, 
dan termasuk ke dalam 10 famili 
(keluarga) serta 18 genus (marga) 
dengan total 37 spesies (Tabel 1).

 
Tabel 1. Sebaran Spesies Perairan Sungai Jangkok 

No. Taksa 
Jumlah Jumlah 

Total (a) St. 1 St. 2 St. 3 St. 4 St. 5 St. 6 

1 Lumbriculus sp 12 8 - 1 5 2 28 

2 Tubifex sp. 3 - - 4 72 12 91 

3 Fam : Lumbricidae 17 13 - - 10 1 41 

4 
Branchiura  
sowerbyi 1 - - - 34 19 54 

5 Chaetogaster sp. 3 1 - 2 3 1 10 

6 Chironomus sp. 1 - 1 - 2 - 4 

7 Lymnaea sp.1 1 - - - 1 - 2 

8 Lymnaea sp.2 - - 1 - - - 1 

9 
Melanoides 
tuberculata 3 - - - 17 12 32 

10 Melanoides sp.1 12 - - - - - 12 



No. Taksa 
Jumlah Jumlah 

Total (a) St. 1 St. 2 St. 3 St. 4 St. 5 St. 6 

11 Melanoides sp.2 - 5 - - - - 5 

12 Melanoides sp.3 - 9 7 - 96 27 139 

13 Melanoides sp.4 - - 12 2 5 - 19 

14 Melanoides sp.5 - - - 1 - - 1 

15 Melanoides sp.6 - - - 3 65 13 81 

16 Melanoides sp.7 - - - - 48 63 111 

17 Melanoides sp.8 - - - - 43 - 43 

18 Melanoides sp.9 - - - - 49 37 86 

19 Melanoides sp.10 - - - - 102 116 218 

20 Melanoides sp.11 - - - - - 12 12 

21 Melanoides sp.12 - - - - - 7 7 
22 Melanoides sp.13 - - - - - 7 7 
23 Fam: Gomphidae - 1 - - - - 1 
24 Planorbella sp. - 2 - - - - 2 
25 Vviparus sp. - 1 - - 1 - 2 
26 Fam: Tipulidae - 4 - - 1 - 5 
27 Pomacea sp. - - - 1 6 - 7 
28 Glossiphonia sp.1 - - - 3 35 17 55 
29 Glossiphonia sp.2 - - - - 9 4 13 
30 Glossiphonia sp.3 - - - - 8 10 18 
31 Physa sp. - - - - 2 - 2 
32 Corbicula sp. - - - - 6 - 6 
33 Mooreobdella sp. - - - - 21 1 22 
34 Haplotaxis sp. - - - - 6 14 20 
35 Dugesia sp. - - - - 5 - 5 
36 Thiara scabra - - - - 4 6 10 
37 Thiara sp. - - - - 2 - 2 

Jumlah Total 53 44 21 17 658 381 
  

 
 
 
 



Faktor Fisika dan Kimia Perairan 
Suhu perairan Sungai Jangkok 

berkisar antara 23-28°C dengan rerata 
tertinggi suhu ditemukan pada stasiun 
V dan VI, dan rerata terendah 
ditemukan pada stasiun IV. Rerata pH 
tertinggi ditemukan pada stasiun IV 
dan rerata terendh ditemukan pada 
stasiun V. kedalaman air perairan 
Sungai Jangkok berkisar antara 0,29-
1,12 meter yang ditemukan di stasiun I 
yang merupakan daerah bendung. 
Kadar bahan organik perairan (Nitrat 
dan Fosfat) mengalami trend yang 
meningkat dari bagian hulu hingga 
hilir dengan nilai tertinggi nitrat yaitu 
0,91 pada stasiun V, dan untuk fosfat 

senilai 1,18 dimana berdasarkan PP RI 
Nomor 82 Th. 2001 nilai fosfat pada 
stasiun V sudh melewati ambang batas 
baku mutu yang diperbolehkan. Secara 
umum nilai kedalaman air dan 
kedalaman penetrasi cahaya 
(kecerahan) Sungai Jangkokhampir 
sama dimana cahaya matahari masih 
dapat menembus perairan samapi ke 
bagian dasar sungai. Nilai kedalaman 
tertinggi ditemukan pada stasiun I. 
Nilai DO perairan berkisar antara 5-6 
mg/liter, dan nilai BOD perairan 
berkisar antara 1-2 mg/liter.  
 

 
Tabel 2. Hasil Pengukuran Parameter Fisika Kimia perairan Sungai Jangkok berkisar 

 
 
Indeks Biologi Perairan Sungai 
Jangkok 
 Indeks biologi yang dihitung 
dalam penelitian ini yaitu indeks 
keanekaragaman, indeks dominansi, 

dan indeks keseragaman. Secara 
umum nilai indeks keanekaragaman 
stasiun pengamatan Sungai Jangkok 
berkisar antara 0,98-2,67 (Tabel 3). 

 
 
 

No. Paramater St. I St. II St. III St. IV St. V St. VI 
1.  Suhu (°C) 28 24 25 23,7 26,7 26 
2.  pH 7,3 7,74 7,49 7,55 7,3 7,32 
3.  Kedalaman 

air (m) 1,12 0,29 0,55 0,63 0,36 0,60 

4.  Kecerahan 1,12 29,33 55 51,3 36 60,3 
5.  Kecepatan 

arus (m/s) 0,01 0,33 0,07 0,02 0,24 0,17 

6.  Nitrat(mg/lt) 0,15 0,10 0,67 0,57 0,91 0,82 
7.  Fosfat (mg/lt) 0,11 0,40 0,51 0,66 0,73 1,18 
8.  DO 5 5 6 6 5 5 
9.  BOD 2 1 2 2 1 1 
10.  Sedimen Lumpur 

berpasir Pasir 
Lumpur 
berpasir 

Lumpur 
berpasir 

Lumpur 
berpasir 

Lumpur 
berpasir 



Tabel 3. Indeks Biologi Perairan Sungai Jangkok 

No. Stasiun 

Indeks 
Keanekaragaman 

(H') 

Indeks 
Dominansi (C) 

Indeks 
Keseragaman 

(E) 
Nilai Kategori Nilai Kategori Nilai Kategori 

1. I 1,75 CS 0,22 TD 0,80 KT 
2. II 1,86 CS 0,19 TD 0,85 KT 
3. III 0,98 CB 0,44 TD 0,71 KT 
4. IV 1,96 CS 0,16 TD 0,94 KT 
5. V 2,67 CS 0,09 TD 0,80 KT 
6. VI 2,36 CS 0,15 TD 0,79 KT 

7. Sungai 
Jangkok 2,85 CS 0,08 TD 0,79 KT 

CS  : tercemar sedang 
CB  : tercemar berat 
TD  : tidak ada spesies yang mendominasi (Setiawan, 2008) 
KT  : keseragaman jenis tinggi (Agustinus, 2013) 

 
PEMBAHASAN 

 
Kehadiran taksa sesuai sesuai 

Tabel 1. menunjukkan persentase 
kehadiran 68,23% oleh individu yang 
tergolong dalam kelas Gastropoda; 
0,85% kelas Insecta, 20,87% kelas 
Oligochaeta, 0,43% Turbellaria, 
0,51% Bivalvia, dan 9,20% Hirudinea. 
Tingginya persentase kehadiran kelas 
Gastropoda yang termasuk kedalam 
filum Mollusca ini disebabkan karena 
karakteristik sedimen dasar perairan 
Sungai Jangkok yang tersusun atas 
jenis pasir. Hal tersebut dinyatakan 
oleh Munarto (2010) yang 
menyebutkan bahwa Gastropoda 
sebagai salah satu kelas dari filum 
Mollusca adalah jenis hewan yang 
cocok hidup pada daerah dengan jenis 
substrat dasar kasar yang tersusun atas 
pasir. Penelitian sebelumnya oleh 
Gundo (2010) juga menyebutkan 
bahwa individu dari kelas Gastropoda 
cenderung mendiami kawasan dengan 

jenis substrat yang memiliki komposisi 
pasir dan kerikil.  

Stasiun I dan II banyak 
ditemukan individu jenis Lumbricidae. 
Ini diakibatkan hewan jenis ini 
menyenangi daerah dengan tipe 
substrat berlumpur. Stasiun III 
merupakan stasiun pengambilan 
sampel dengan kekayaan taksa paling 
rendah yaitu hanya 4 jenis/spesies. 
Kondisi ini diduga berkaitan erat 
dengan letak lokasi pengambilan 
sampel yang tepat berada di bawah 
saluran pembuangan pabrik tempe dan 
tahu, serta pengasapan ikan laut. 
Bahan-bahan buangan tersebut diduga 
kuat sangat mempengaruhi eksistensi 
jenis-jenis makrozoobentos yang dapat 
hidup di daerah tersebut, sehingga 
kemampuan dari jenis yang mampu 
hidup dan berkembang di daerah 
tersebut sangat terbatas. Zulkifli et al. 
(2010) menjelaskan bahwa gangguan 



antropogenik dapat mengakibatkan 
terjadinya tekanan lingkungan 
sehingga hanya jenis tertentu saja yang 
dapat bertahan hidup, dan berpengaruh 
terhadap kehadiran atau komposisi 
makrozoobentos pada setiap stasiun. 
Pada stasiun IV jenis yang memiliki 
persentase kehadiran paling tinggi 
adalah Tubifex sp. Hasil penelitian 
sebelumnya oleh Zulkifli et al. (2010) 
menjelaskan bahwa Tubifex sp. yang 
tergolong ke dalam kelas Oligochaeta 
merupakan petunjuk adanya 
pencemaran organik dan potensial 
digunakan sebagai bioindikator 
ekosistem sungai yang tercemar. Hal 
serupa juga dijelaskan oleh Iswanti et 
al. (2012) dalam penelitian yang 
dilakukan di Sungai Damar, 
Kabupaten Kendal dan Setiawan 
(2008) dimana Tubifex sp. merupakan 
hewan yang resisten dan toleran 
dengan kadar O2 terlarut yang rendah, 
sehingga daya adaptasinya lebih tinggi 
daripada jenis makrozoobentos yang 
lain. Stasiun V dan VI adalah stasiun 
yang memiliki jumlah kekayaan taksa 
paling tinggi diantara 6 stasiun yang 
dijadikan lokasi pengambilan sampel 
dengan jumlah genus pada stasiun V 
dan VI berturut-turut adalah 18 dan 10 
genus. Komposisi taksa pada kedua 
stasiun ini terdiri atas jenis-jenis dari 
golongan organisme dengan kategori 
organisme toleran seperti Melanoides 
sp., Tubifex sp., Branchiura sp., 
Glossiphonia sp., Mooreobdella sp,. 
Lumbriculus  sp., Dugesia sp., 
Lymnaea sp., dan Physa sp.  

Spesies-spesies di atas 
merupakan spesies indikator perairan 
tercemar. Kehadiran jenis organisme-
organisme tersebut mengindikasikan 

telah terjadi masukan bahan-bahan 
pencemar ke badan air dan 
menyebabkan terjadinya gangguan 
sehingga hanya jenis-jenis tertentu 
yang mampu hidup. Melanoides sp. 
sebagai salah satu jenis yang 
ditemukan pada stasiun V dan VI 
seperti yang telah dijelaskan di muka, 
menurut Iswanti et al. (2010) 
merupakan jenis yang toleran terhadap 
perubahan lingkungan sehingga 
memiliki tingkat kelangsungan hidup 
yang lebih tinggi jika dibandingkan 
dengan jenis makrozoobentos lain.  

Untuk parameter fisika dan kimia 
perairan, fluktuasi suhu yang teratur 
terlihat antara stasiun I dan II, stasiun 
III dan IV, serta stasiun V dan VI. 
Hasil Uji Anova dan Uji BNT pada 
taraf 5% juga memperlihatkan adanya 
perbedaan yang signifikan antara suhu 
perairan pada stasiun I dengan stasiun 
lainnya seperti stasiun II, III, VI. Suhu 
cenderung lebih tinggi pada stasiun I, 
III, dan V. Ini diduga disebabkan oleh 
waktu pengukuran suhu pada ketiga 
stasiun tersebut dilakukan dari pagi 
hingga siang. Berbeda dengan waktu 
pengukuran suhu pada stasiun II, IV, 
dan VI yang dilakukan pada siang 
menjelang sore hari sehingga 
menyebabkan intensitas cahaya yang 
masuk ke badan air ketika pengukuran 
suhu pada stasiun I, III, dan V lebih 
tinggi dan maksimal. Purnami et al. 
(2010) dalam peneltian yang dilakukan 
di DAM Cengklik, Kabupaten 
Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, 
mengungkapkan bahwa waktu 
pengukuran suhu yang berbeda akan 
menghasilkan nilai dengan rentang 
yang bervariasi.  

 



Nilai pH stasiun pengamatan 
Sungai Jangkok berkisar antara 7,30-
7,74. Hasil Uji Anova ynag kemudian 
dilanjutkan dengan Uji BNT pada taraf 
5% juga memperlihatkan adanya 
perbedaan yang signifikan antara pH 
perairan pada stasiun I dengan stasiun 
II,III, dan IV. Perbedaan arus yang 
cukup signifikan ditemukan pada 
bagian hulu sungai, yaitu pada stasiun 
I dan stasiun II. Stasiun I dengan rerata 
kecepatan arus 0,01 m/s dan stasiun II 
dengan rerata kecepatan arus 0,33 m/s. 
Perbedaan ini terjadi karena stasiun I 
merupakan daerah bendung yaitu 
bendung paling awal pada hulu Sungai 
Jangkok sehingga massa  air relatif 
diam, sedangkan stasiun II merupakan 
aliran air sungai pertama yang keluar 
dari bendung yang akan dialirkan 
menuju daerah sekitarnya dengan 
berbagai peruntukkan, seperti untuk 
mengairi sawah, perkebunan 
masyarakat, kebutuhan rumah tangga, 
dan lainnya. Kecepatan arus pada 
stasiun III dan IV yang merupakan 
lokasi pengambilan sampel untuk 
bagian tengah sungai memiliki 
kecepatan arus paling rendah jika 
diabndingkan dengan semua stasiun. 
Stasiun III dan IV tergolong ke dalam 
perairan dengan kategori perairan 
berarus sangat lambat yaitu 0,07 m/s 
dan 0,02 m/s berturut-turut untuk 
kedua stasiun tersebut. Keadaan ini 
disebabkan karena  lokasi stasiun III 
cukup dekat dengan stasiun IV yang 
merupakan bendung sehingga massa 
air relatif diam, bahkan hampir tidak 
bergerak.  

Berbeda dengan kecepatan arus 
pada stasiun V dan VI yang tergolong 
ke dalam kategori perairan berarus 

lambat dengan arus 0,24 m/s pada 
stasiun V dan 0,17 m/s pada stasiun 
VI. Walaupun letak antara stasiun V 
dan stasiun VI tidak terlalu jauh, 
namun kecepatan arusnya berbeda 
cukup tinggi. Kecepatan arus pada 
stasiun V lebih tinggi dibandingkan 
dengan stasiun VI. Ini dikarenakan 
pada stasiun VI badan sungai hampir 
penuh dengan lahan budidaya 
kangkung masyarakat sehingga 
mempengaruhi kecepatan arusnya 
akibat dari terhalangnya arus akibat 
petakan yang dijadikan lahan budidaya 
kangkung oleh masyarakat.  

Kecerahan perairan Sungai 
Jangkok secara umum relatif sama 
relatif sama dengan kedalaman 
perairan. Ini disebabkan karena 
kegiatan pengambilan sampel 
dilakukan pada periode bulan kering, 
sehingga volume air pada badan 
sungai lebih sedikit jika dibandingkan 
dengan musim hujan. Kandungan 
nitrat dan fosfat perairan Sungai 
Jangkok mengalami trend meningkat 
dari bagian hulu hingga hilir. Hasil Uji 
Anova juga memperlihatkan adanya 
perbedaan yang signifikan kadar nitrat 
dan fosfat perairan antara stasiun I 
dengan stasiun lainnya, seperti stasiun 
III, IV, V dan VI. Keadaan ini diduga 
kuat disebabkan oleh semakin 
meningkatknya masukan bahan 
organik sebagai hasil kegiatan 
antropogenik masyarakat yang 
semakin meningkat dari bagian hulu 
hingga hilir. Pribadi (2005) dan 
Zulkifli (2010) menjelaskan kenaikan 
nilai atau kadar nitrat dan fosfat dalam 
perairan umumnya berbanding lurus 
dengan jumlah masukan bahan-bahan 
organik ke badan sungai. 



Nilai DO (Dissolved Oxygen) 
perairan Sungai Jangkok dapat 
dikatakan masih homogen. Terlihat 
dalam Tabel 2 bahwa nilai DO stasiun 
I, II, IV, dan VI lebih rendah 
dibandingkan stasiun III dan IV. 
Rendahnya DO pada stasiun I dan II 
dikarenakan lokasi kedia stasiun ini 
terletak pada ketinggian 230 meter 
diatas permukaan air laut. (Effendi, 
2003) menjelaskan semakin besar suhu 
dan ketinggian (altitude) serta semakin 
kecil tekanan atmosfer, kadar oksigen 
terlarut semakin kecil. Rendahnya nilai 
DO pada stasiun pada stasiun V dan 
VI diakibatkan oleh semakin luasnya 
daerah cakupan sungai pada stasiun 
ini. 

Nilai BOD stasiun pengamatan 
Sungai Jangkok berkisar antara 1-2 
mg/liter. Nilai tertinggi BOD 
ditemukan pada stasiun I, III, IV. 
Tingginya nilai BOD pada stasiun III 
dan IV disebakan karena tingginya 
jumlah bahan pencemar yang masuk 
ke badan air sehingga meningkatkan 
konsumsi oksigen oleh bakteri 
pendegradasi bahan organik untuk 
menguraikan bahan pencemarn yang 
masuk ke badan air. Zulkifli et 
al.(2010) mengungkapkan bahwa salah 
satu faktor penyebab meningkatnya 
nilai BOD dalam suatu perairan yaitu 
kepadatan pemukiman penduduk yang 
berujung pada peningkatan bahan 
buangan ke badan sungai. 

Nilai indeks keanekaragaman 
Sungai Jangkok secara umum adalah 
2,85 dimana berdasarkan Krebs (1978) 
dikutip alam Anjani (2012) 
digolongkan dalam kategori perairan 
tercemar sedang dimana stasiun III 
termask ke dalam kategori perairan 

tercemar berat dengan nilai H'=0,98 
sedangkan stasiun I, II, IV, V, dan VI 
digolongkan ke dalam perairan 
tercemar sedang dengan nilai H'=1,75-
2,67.  

 
 

PENUTUP 
Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan dapat diperoleh 
kesimpulan bahwa: 
1. Keanekaragaman spesies di 

perairan Sungai Jangkok Nusa 
Tenggara Barat terdiri atas 4 
filum yaitu Annelida, Arthropoda, 
Mollusca, Platyhelminthes, 6 
kelas yaitu Oligochaeta, Insecta, 
Gastropoda, Hirudinea, Bivalvia, 
dan Turbellaria, dan termasuk ke 
dalam 10 famili (keluarga) serta 
18 genus (marga) dengan total 37 
spesies. 

2. Kualitas air di perairan Sungai 
Jangkok Nusa Tenggara Barat 
termasuk ke dalam kategori 
tercemar sedang dengan nilai 
Indeks Keanekaragaman 2,85 
dimana stasiun I, II, IV, V, dan VI 
tergolong ke dalam kategori 
perairan tercemar sedang  dengan 
nilai Indeks Keanekaragaman (H') 
1,75–2,36 dan stasiun III 
tergolong ke dalam perairan 
tercemar berat dengan nilai Indeks 
Keanekaragaman (H') 0,98. 

3. Eksistensi kehidupan 
makrozoobentos pada lingkungan 
perairan Sungai Jangkok Nusa 
Tenggara Barat sangat 
berhubungan erat dengan 
karakteristik dan parameter fisika 
kimiawi perairan sungai seperti 



suhu, kedalaman air, pH, nitrat 
fosat dan lainnya yang 
mendukung sekaligus 
mempengaruhi pola hidup hewan 
makrozoobentos di perairan, 
karena faktor fisika dan kimiawi 
perairan adalah merupakan faktor 
pendukung yang menentukan 
kemampuan hidup biota 
makrozoobentos di perairan dan 
berubungan erat dengan 
kemampuan hewan ini melakukan 
toleransi. Hasil Uji Anova yang 
dilanjutkan dengan Uji BNT pada 
taraf 5% menghasilkan dimana 
suhu, pH, kadar nitrat dan fofat 
berbeda dari stasiun lainnya (Suhu 
pada stasiun I berbeda nyata 
dengan stasin I, II, III, dan VI dan 
kadar fosfat yang berbeda nyata 
pada setiap stasiun). Karakteristik 
hewan tertentu dengan rentang 
toleransi tertentu pada faktor 
fisika dan kimiawi yang berbeda 
akan mempengaruhi jenis apa saja 
yang mampu hidup sehingga akan 
mempengaruhi nilai 
keanekaragamannya. 
 

 
 
Saran 

Mengingat masih banyaknya 
kekurangan pada penelitian ini 
khususnya pada kemampuan peneliti 
maka perlu diadakan penelitian lebih 
lanjut untuk mengetahui 
kualitas/kondisi air Sungai Jangkok 
Nusa Tenggara Barat melalui telaah 
keanekaragaman spesies/jenis hewan 
bentos sehingga informasi tersebut 
dapat dijadikan acuan atau bahan 
pertimbangan dalam kegiatan 

pengelolaan dan peningkatan kualitas 
sungai serta aplikasinya sebagai bahan 
pembelajaran pada tingkat satuan 
pendidikan. 
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