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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ekosistem perairan di daerah Surakarta salah satunya adalah Bengawan 

Solo. Sungai ini menjadi sungai dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) terbesar di 

jawa dan memiliki beberapa anak sungai salah satunya Sungai Anyar. Menurut 

Balai Besar Bengawan Solo sungai ini memiliki panjang 6,3 kilometer dan lebar 

sekitar 10 meter yang membelah kota Surakarta serta memiliki fungsi sebagai 

drainase kota. Bagian hulu dari Sungai anyar berada di Bendungan Karet atau di 

depan Terminal Tirtonadi, bagian tengah dan hilir berada di kecamatan Jebres. 

Sungai Anyar menerima dampak dari banyak kegiatan Pembangunan di 

Kota Surakarta, tetapi juga luar wilayah. Dampak ini berasal dari lingkungan 

pemukiman, peternakan, perdagangan, transportasi dan lain-lain. Pada bagian 

hulu dan tengah sungai anyar terdapat adanya aktivitas proyek pembangunan dan 

pemukiman, di sekitar pemukiman masih banyak masyarakat yang membuang 

sampah ke sungai serta beberapa masyarakat menjadikan sungai anyar untuk 

tempat mancing. Bagian hilir di sungai ini terdapat aktivitas proyek 

pembangunan untuk pembuatan rel kereta dan peternakan ayam, masyarakat 

masih membuang kotoran ayam tersebut ke badan sungai sehingga aktivitas-

aktivitas inilah yang dapat mengubah sifat fisika, kimia dan biologi perairan 

tersebut. Adanya perubahan fisika maupun kimia air ini maka juga 

mempengaruhi biologi yaitu ekosistem perairan khusunya plankton sebagai 

organisme mikroskopis akuatik. 

Plankton merupakan organisme akuatik yang hidupnya melayang atau 

terapung dan pergerakannya pasif (Suin, 2002). Zooplankton merupakan 

plankton hewani yang bentuknya bermacam macam dan sebagian besar 

merupakan herbivora primer (Nybakken, 1992). Berdasarkan daur hidupnya, 

zooplankton di bagi atas holoplankton dan meroplankton. Holoplankton adalah 

golongan zooplankton yang menghabiskan seluruh masa hidupnya dalam 

keadaan plankton seperti Chaetognata dan Cepopoda. Sedangkan meroplankton 
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adalah jenis zooplankton yang di awal masa hidupnya sebagai plankton dan 

setelah dewasa menjadi nekton dan bentos seperti ikan-ikan kecil yang habitanyat 

di sungai (Goldman, 1983). Meroplankton ini terdapat sepanjang tahun (Dahuri, 

2001). Hasil penelitian yang di lakukan bagian hulu dan hilir Sungai Anyar, 

menunjukan bahwa jumlah di bagian hulu terdapat 11 spesies dengan indeks 

diversitas 1927 dan di bagian hilir terdapat 15 spesies dengan indeks diversitas 

1639 menunjukan bahwa sungai ini tergolong tercemar ringan. Secara visual 

tampak adanya penyuburan perairan, dimana warna sungai hijau pekat (Astirin, 

Setyawan, Harini, 2002). 

Penelitian sebelumnya di wilayah Sungai Anyar, yang di teliti adalah 

plankton secara umum sedangkan penelitian mengenai zooplankton di anak 

Sungai Bengawan Solo khususnya Sungai Anyar masih kurang. Kualitas air tidak 

hanya di tentukan berdasarkan parameter fisikia, kimia tetapi dengan parameter 

biologi. Hal itulah yang menjadi dasar penelitian tentang “Studi 

Keanekaragaman Zooplankton Sebagai Bioindikator Kualitas Perairan 

Sungai Anyar  (Anak Sungai Bengawan Solo) Surakarta” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan permasalahan di Sungai Anyar Surakarta aktivitas yang 

terjadi antara lain proyek pembangunan, peternakan ayam dan pemukiman tentu 

hal ini akan mempengaruhi mikroorganisme akuatik khususnya zooplakton, maka 

di peroleh identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Keanekaragaman zooplankton 

2. Kualitas air di Sungai Anyar Surakarta 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka perlu adanya pembatasan 

masalah, yaitu : 

1. Subyek penelitian : Air Sungai Anyar Surakarta 

2. Obyek Penelitian : Zooplankton 
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3. Parameter Penelitian : Abiotik meliputi suhu air, kelembapan udara, 

suhu udara, dan pH air. Biotik meliputi 

zooplankton.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa permasalahan dalam latar belakang, yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

Bagaimana keanekaragaman zooplankton sebagai bioindikator kualitas air di 

Sungai Anyar Surakarta ? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui keanekaragaman zooplankton sebagai bioindikator 

kualitas air di Sungai Anyar Surakarta.  

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi:  

1. Bagi masyarakat, memberikan informasi mengenai keanekaragaman 

zooplankton sebagai bioindikator kualitas air di Sungai Anyar Surakarta.  

2. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan mengenai keanekaragaman zooplankton sebagai bioindikator 

kualitas air di Sungai Anyar Surakarta. 

3. Bagi pemerintah daerah, dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah 

daerah lebih memperhatikan dan melestarikan lingkungan ekosistem di 

perairan Anak Sungai Bengawan Solo.  

 

 

 

 

 


