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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia. Air digunakan untuk berbagai macam kebutuhan diantaranya 

minum, mandi, mencuci dan memasak. Kebutuhan air untuk keperluan sehari-

hari dalam setiap tempat dan pada tiap tingkatan tidak sama semakin tinggi 

taraf kehidupan, semakin meningkat pula jumlah kebutuhan air yang 

diperlukan, sehingga berbagai cara dan usaha telah banyak dilakukan, 

misalnya mencari sumber-sumber air baru seperti air tanah, air danau, air 

sungai, dan sebagainya. 

Sumber air sungai menurut Thohir (1985), berasal dari air hujan yang 

mengalir di atas permukaan tanah dan air hujan yang meresap ke dalam tanah 

kemudian muncul ke permukaan sebagai mata air dan mengalir menjadi air 

sungai. Air sungai mengalir menuju muara karena adanya perbedaan tinggi 

antara sumber air dan muara sungai. 

Di kabupaten Sragen terdapat 3 (tiga) sungai yang bermuara di sungai 

Bengawan Solo. Sungai tersebut salah satunya adalah sungai Krakat yang 

terletak di desa Dawangan. Panjang sungai Krakat kurang lebih 30 km, dan 

dengan daerah aliran sungai (DAS) seluas 50 km2. Di sekitar sungai Krakat 

terdapat 8 buah industri tekstil. Limbah yang dihasilkan dari proses produksi 

tersebut pembuangannya melalui sungai sehingga badan sungai tersebut 

mengalami perubahan warna, rasa dan menimbulkan bau tidak sedap di 



 

sepanjang aliran sungai. Berdasarkan pengamatan, air sungai Krakat berwarna 

kuning keruh, dan bau limbah kimia yang menyengat. 

Limbah industri tekstil dapat mencemari badan air, akibat adanya 

bahan kimia seperti : Cl2, H2O2, formalin, fenol, NaOCl, NaOH, Na2CO3, 

H2SO4, dan deterjen yang dihasilkan selama proses produksi tersebut. Zat-zat 

tersebut akan sangat berbahaya apabila dimasukkan secara langsung ke dalam 

badan air (Neis, 1993). Oleh karena itu perlu dilakukan pengenceran atau 

pengolahan limbah agar bahan tersebut tidak berbahaya lagi apabila di 

masukkan ke dalam badan air. Namun apabila limbah industri tersebut 

melebihi kemampuan sungai untuk membersihkan diri sendiri (self 

purification), maka timbul permasalahan yang serius yaitu pencemaran 

perairan, sehingga berpengaruh negatif terhadap komponen biotik perairan dan 

kesehatan penduduk yang memanfaatkan air sungai tersebut. 

Odum (1993) menjelaskan bahwa komponen biotik dapat memberikan 

gambaran mengenai kondisi suatu perairan. Salah satu organisme yang dapat 

menentukan kondisi suatu perairan adalah hewan makrobenthos, misalnya 

larva Chironomus sp. Larva Chironomus sp sangat peka terhadap perubahan 

kualitas air tempat hidupnya sehingga akan berpengaruh terhadap komposisi 

dan kelimpahannya karena spesies ini merupakan indikator untuk perairan 

tercemar sedang sampai parah. Larva Chironomus sp kerap dijumpai di 

perairan bebas dengan dasar berlumpur atau berpasir sangat halus yang kaya 

akan bahan organik, apabila perairan tersebut tercemar logam berat maka 

jumlah larva Chironomus sp akan menurun.  



 

Enceng Gondok (Eichhornia crassipes Mart. Solms) merupakan 

tanaman yang dapat digunakan sebagai agen pembersih bagi perairan yang 

tercemar oleh logam-logam berat, limbah organik, limbah anorganik dan 

mengurangi tingkat kekeruhan air dengan cara mengabsorbsi dan mengurangi 

pergerakan sehingga memudahkan terjadinya sedimentasi. Penelitian Rudi 

Sasongko (1993), menunjukkan bahwa enceng gondok dan tanaman yang 

berpotensi menyerap bahan-bahan organik maupun anorganik serta logam-

logam berat, kecepatan dan banyaknya penyerapan dipengaruhi oleh faktor 

jenis tanaman, umur tanaman, ukuran dan berat tanaman, serta lama waktu 

perlakuan. Tanaman enceng gondok dapat menyerap bahan-bahan organik 

maupun anorganik dan logam-logam berat mencapai 75% dibandingkan 

dengan tanaman kangkung. Pernyataan ini didukung penelitian oleh Imam 

Jauhari (2002), bahwa enceng gondok mempunyai efek yang signifikan 

terhadap penurunan unsur-unsur kimia baik organik maupun anorganik karena 

daya serapnya yang cukup tinggi, yaitu menghambat proses-proses 

mikrobiologis oleh mikroorganisme yang terdapat dalam limbah tapioka.  

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin mengkaji dan mendapatkan 

gambaran yang lebih jelas mengenai “Analisis Kualitas Air Sungai Krakat di 

Kabupaten Sragen Dengan Indikator Larva Chironomus sp Setelah Diberi 

Perlakuan Tanaman Enceng Gondok (Eichhornia crassipes Mart. solms)”. 

 

  

 



 

B. Pembatasan Masalah  

Untuk menghindari perluasan masalah pada pelaksanaan penelitian ini 

maka penulis membatasi  permasalahan sebagai berikut:  

1. Tanaman yang digunakan adalah tanaman Enceng Gondok (Eichhornia 

crassipes Mart. solms) dengan berat 375 gram. 

2. Sampel air yang digunakan adalah air sungai Krakat di Kabupaten Sragen 

dengan volume air 30 liter. 

3. Indikator yang digunakan adalah Larva Chironomus sp. 

 

C. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah pengaruh Enceng Gondok (Eichhornia crassipes Mart. 

solms) terhadap pertumbuhan larva Chironomus sp pada sungai Krakat di 

Kabupaten Sragen ?  

2. Bagaimanakah kualitas biologi air sungai krakat setelah diberi perlakuan 

dengan tanaman Enceng  Gondok (Eichhornia crassipes Mart. solms) ? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini bertujuan 

untuk: 



 

1. Mengetahui pengaruh Enceng Gondok (Eichhornia crassipes Mart. solms) 

terhadap pertumbuhan larva Chironomus sp pada sungai Krakat di 

Kabupaten Sragen.  

2. Mengetahui kualitas biologi air sungai krakat setelah diberi perlakuan 

dengan tanaman Enceng Gondok (Eichhornia crassipes Mart. solms). 

 

E. Manfaat Penelitian  

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian 

ini, antara lain: 

1. Memberi informasi kepada masyarakat khususnya yang tinggal ditepi 

sungai Krakat tentang kondisi sungai dalam rangka kemungkinan 

pemanfaatan untuk keperluan rumah tangga. 

2. Memberikan alternatif kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah 

daerah untuk pengelolaan lebih lanjut dan menjaga kelestarian sumber 

daya sungai Krakat. 

 
 
 
 
 
 




