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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Ekosistem Perairan  

Ekosistem merupakan tingkat organisasi yang lebih tinggi dari komunitas 

atau merupakan kesatuan dari suatu komunitas dengan lingkungannya dimana 

terjadi antar hubungan. Menurut Susanto (2000), ekosistem adalah suatu unit 

lingkungan hidup yang didalamnya terdapat hubungan fungsional yang sistematik 

antara sesama makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan komponen 

lingkungan abiotik. 

Ekosistem air tawar merupakan ekosistem dengan habitatnya yang sering 

digenangi air tawar yang kaya akan mineral dengan pH sekitar 6, kondisi 

permukaan air tidak selalu tetap, ada kalanya naik turun, bahkan suatu ketika 

dapat pula mengering. Habitat air tawar menempati daerah yang relatif lebih kecil 

pada permukaan bumi, dibandingkan dengan habitat laut dan daratan. Habitat air 

tawar mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia karena habitat air 

tawar merupakan sumber air yang paling praktis dan murah untuk kepentingan 

domestik dan industri (Odum, 1994). 

Menurut Odum (1994), Di dalam kolam, sungai, rawa dan danau 

berdasarkan daerah atau sub habitatnya terdapat tiga zona yaitu, zona littoral, 

limnetik dan profundal. 

a. Zona littoral merupakan daerah perairan yang dangkal dengan penetrasi 

cahaya sampai dasar. 

b. Zona limnetik adalah daerah air terbuka sampai kedalaman penetrasi cahaya 

yang efektif, pada umumnya tingkat ini berada di mana kedalaman dimana 

intensitas cahaya penuh. 
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c. Zona profundal merupakan bagian dasar dan daerah air yang dalam dan tidak 

tercapai oleh penetrasi cahaya efektif.  

2.2. Parameter Lingkungan 

Parameter lingkungan yang menjadi dasar keberadaan ataupun penyebaran 

Makrozoobentos yaitu: 

a. Substrat (sedimen) 

Jenis substrat berkaitan dengan kandungan oksigen dan ketersediaan 

nutrien dalam sedimen. Pada substrat berpasir, kandungan oksigen relatif lebih 

besar dibandingkan dengan substrat yang halus, karena pada substrat berpasir 

terdapat pori udara yang memungkinkan terjadinya pencampuran yang lebih 

intensif dengan air di atasnya. Namun demikian, nutrien tidak banyak terdapat 

dalam substrat berpasir. Sebaliknya pada substrat yang halus, oksigen tidak begitu 

banyak tetapi biasanya nutrien tersedia dalam jumlah yang cukup besar (Bengen, 

2004). 

Substrat lumpur dan pasir merupakan habitat yang paling disukai 

makrozoobentos. Bentos tidak menyenangi dasar perairan berupa batuan, tetapi 

jika dasar batuan tersebut memiliki bahan organik yang tinggi, maka habitat 

tersebut akan kaya dengan bentos (Lind, 1979). 

Makrozoobentos (terutama moluska) terdapat dalam jumlah yang sedikit 

pada tipe tanah liat. Hal ini dikarena substrat liat dapat menekan perkembangan 

dan kehidupan makrozoobentos, karena partikel-partikel liat sulit ditembus oleh 

makrozoobentos untuk melakukan aktivitas kehidupannya. Selain itu, tanah liat 

juga mempunyai kandungan unsur hara yang sedikit (Arief, 2003). 
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b. Suhu  

Suhu merupakan suatu ukuran yang menunjukan derajat panas benda. 

Suhu biasa digambarkan sebagai ukuran energi gerakan molekul. Suhu sangat 

berperan dalam mengendalikan kondisi ekosistem suatu perairan. Suhu sangat 

memengaruhi segala proses yang terjadi di perairan baik fisika, kimia, dan biologi 

badan air. Suhu juga mengatur proses kehidupan dan penyebaran organisme 

(Nybakken, 1992). 

Organisme akuatik memiliki kisaran suhu tertentu yang disukai bagi 

pertumbuhannya. Makin tinggi kenaikan suhu air, maka makin sedikit oksigen 

yang terkandung di dalamnya. Suhu yang berbahaya bagi makrozoobentos adalah 

yang lebih kurang dari 350˚C (Retnowati, 2003).  

c. pH  

Organisme perairan mempunyai kemampuan berbeda dalam menolerir pH 

perairan. Batas toleransi organisme terhadap pH bervariasi dan dipengaruhi 

banyak faktor antara lain suhu, oksigen terlarut, alkalinitas, adanya berbagai anion 

dan kation serta jenis dan stadia organisme (Azmita, 2013). 

Sebagian besar biota akuatik menyukai nilai pH berkisar antara 5,0-9,0, 

Hal ini menunjukkan adanya kelimpahan dari organisme makrozoobentos, dimana 

sebagian besar organisme dasar perairan seperti polychaeta, moluska dan bivalvia 

memiliki tingkat asosiasi terhadap derajat keasaman yang berbeda-beda (Hawkes, 

1978). 
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Tabel 1. Pengaruh nilai pH terhadap keanekaragaman bentos (Arief, 2003) 

Nilai pH Pengaruh Umum 
6,0 – 6,5 

 
Keanekaragaman bentos sedikit menurun kelimpahan total, 
biomassa, dan produktifitas tidak mengalami perubahan 

5,5 – 6,0 
 

Penurunan nilai keanekaragaman bentos semakin tampak 
kelimpahan total, biomassa, dan produktivitas masih belum 
mengalami perubahan yang berarti 

5,0 – 5,5 
 

Penurunan keanekaragaman dan komposi jenis bentos semakin 
besar terjadi penurunan kelimpahan total dan biomassa bentos 

4,5 – 5,0 
 

Penurunan keanekaragaman dan komposisi jenis bentos 
semakin besar penurunan kelimpahan total dan biomassa bentos 

 

pH tanah di kawasan mangrove juga merupakan salah satu faktor yang 

ikut berpengaruh terhadap keberadaan makrozoobentos. Jika keasaman tanah 

berlebihan, maka akan mengakibatkan tanah sangat peka terhadap proses biologi, 

misalnya proses dekomposisi bahan organik oleh makrozoobentos. Proses 

dekomposisi bahan organik pada umumnya akan mengurangi suasana asam, 

sehingga makrozoobentos akan tetap aktif melakukan aktivitasnya (Arief, 2003). 

d. Oksigen Terlarut (DO)  

Oksigen terlarut merupakan kebutuhan dasar untuk kehidupan tanaman 

dan hewan di dalam air. Menurut American Public Health Association (APHA), 

1989, oksigen terlarut di dalam air dapat berasal dari hasil fotosintesis organisme 

laut atau tumbuhan air serta difusi dari udara. Konsentrasi O2 terlarut di dalam air 

dapat dipengaruhi oleh koloidal yang melayang di dalam air maupun oleh jumlah 

larutan limbah yang terlarut di dalam air.  

Pada umumnya air pada perairan yang telah tercemar, kandungan 

oksigennya sangat rendah. Dekomposisi dan oksidasi bahan organik dapat 

mengurangi kadar oksigen terlarut hingga mencapai nol (anaerob). Peningkatan 

suhu sebesar 10ºC akan meningkatkan konsumsi O2 sekitar 10% (Effendi, 2003). 
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Oksigen terlarut sangat penting bagi pernapasan hewan bentos dan 

organisme-organisme akuatik lainnya (Odum, 1994). Retnowati (2003), 

menyatakan bahwa keberadaan O2 terlarut di dalam substrat dapat berkurang, hal 

ini disebabkan oleh banyaknya plankton diperairan tersebut. Tingginya 

kandungan bahan organik dan tingginya populasi bakteri pada sedimen 

menyebabkan besarnya kebutuhan akan O2 terlarut. Kadar O2 terlarut pada 

perairan alami biasanya kurang dari 10 mg/LI (Effendi, 2003). 

e. Salinitas  

Perubahan salinitas akan memengaruhi keseimbangan di dalam tubuh 

organisme melalui perubahan berat jenis air dan perubahan tekanan osmosis. 

Semakin tinggi salinitas, semakin besar tekanan osmosisnya sehingga organisme 

harus memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan salinitas sampai batas 

tertentu melalui mekanisme osmoregulasi (Koesoebiono, 1979)  yaitu 

kemampuan mengatur konsentrasi garam atau air di cairan internal.  

Selanjutnya Nybakken (1992), menjelaskan bahwa fluktuasi salinitas di 

daerah intertidal dapat disebabkan oleh dua hal, pertama akibat hujan lebat 

sehingga salinitas akan sangat turun dan kedua akibat penguapan yang sangat 

tinggi pada siang hari sehingga salinitas akan sangat tinggi. Organisme yang 

hidup di daerah intertidal biasanya telah beradaptasi untuk menoleri perubahan 

salinitas hingga 15%.  

Menurut Izmiarti (2010), makrozoobentos dapat hidup pada salinitas 

berkisar 14-40%. Pada kondisi salinitas rendah maupun tinggi ditemukan 

makrozoobentos seperti siput, dan juga kerang-kerangan. 
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f. BOT (Bahan Organik Total)  

Bahan organik pada sedimen merupakan penimbunan dari sisa tumbuhan 

dan binatang yang sebagian telah mengalami pelapukan (Soepardi, 1986).  

Sedimen pasir kasar umumnya memiliki jumlah bahan organik yang 

sedikit dibandingkan jenis sedimen yang halus, karena sedimen pasir kasar kurang 

memiliki kemampuan untuk mengikat bahan organik yang lebih banyak. 

Sebaliknya, jenis sedimen halus memiliki kemampuan cukup besar untuk 

mengikat bahan organik. Karena bahan organik sedimen memerlukan proses 

aerasi. Standar bahan organik total yang diperbolehkan agar organisme dapat 

hidup berkisar 0,68-17ppm (Soepardi, 1986). 

2.3. Definisi dan Sifat Makrozoobentos 

Bentos adalah organisme yang mendiami dasar perairan atau tinggal dalam 

sedimen dasar perairan. Bentos mencakup organisme nabati yang disebut 

fitobentos dan organisme hewani yang disebut zoobentos (Odum, 1994). Ketika 

air surut, organisme akan kembali ke dasar perairan untuk mencari makan. 

Beberapa makrozoobentos yang umum ditemui di kawasan mangrove Indonesia 

adalah makrozoobentos dari kelas Gastropoda, Bivalvia, Crustacea, dan 

Polychaeta (Arief, 2003).  

Dalam siklus hidupnya, beberapa makrozoobentos hanya hidup sebagai 

bentos dalam separuh saja dari fase hidupnya, misalnya pada stadia muda saja 

atau sebaliknya. Pada umumnya cacing dan bivalvia hidup sebagai bentos pada 

stadia dewasa, sedangkan ikan demersal hidup sebagai bentos pada stadia larva 

(Nybakken, 1992). 
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Umumnya makrozoobentos relatif tidak aktif, dengan ciri khusus seperti 

tubuhnya dilindungi cangkang, memiliki bagian tubuh yang dapat dijulurkan, 

berkembangnya bagian tubuh tambahan seperti rambut, bulu-bulu keras serta 

tersusun atas otot-otot yang memudahkan pergerakannya di atas maupun di dalam 

sedimen (Yeanny, 2007). 

2.4. Jenis Bentos di Perairan     

Cara menentukan kualitas perairan berdasarkan Bentos yang ada di 

perairan tersebut salah satunya yaitu dengan pendekatan kualitatif dimana kita 

melihat jenis-jenis daripada Bentos yang hidup diperairan itu sendiri. Jenis-jenis 

bentos berdasarkan tingkat kerusakan perairan dikemukakan oleh Mulyanto 

(1995), sebagai berikut: 

a. Perairan bersih adalah Planaria, Perla, Isoperia, Leuctra, Nemoura, Eodyonurus 

dan Ephemera. 

b. Perairan tercemar organik ringan adalah Caenis, Ephemerella, Baetis, 

Limnophillus dan Hydropsyche. 

c. Perairan tercemar organik sedang adalah Simulium, Lymnaea dan Physa. 

d. Perairan tercemar organik berat adalah Chironomous dan Tubifex.           

Komunitas bentos termasuk beranekaragam spesies dari larva serangga, 

termasuk nyamuk-nyamuk kecil, lalat, lalat naga muda dan jenis cacing-cacingan. 

Menurut (Hakim, 2009) makrozoobentos yang memiliki toleran yang luas akan 

memilki penyebaran yang luas juga seperti contohnya jenis ephemeroptera. 

Sebaliknya organisme yang  kisaran tolerasinya sempit (sensitif) maka 

penyebaranya juga sempit seperti jenis lalat batu dan tricoptera. 
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2.5. Pengelompokkan Ukuran Bentos 

Berdasarkan ukurannya Lind (1979), mengklasifikasikan zoobentos 

menjadi dua kelompok besar yaitu mikrozoobentos dan makrozoobentos. 

Hutabarat dan Evans (1985), juga mengklasifikasikan zoobentos ke dalam tiga 

kelompok berdasarkan ukurannya, yaitu:  

a. Mikrofauna adalah hewan-hewan dengan ukuran lebih kecil dari 0,1 mm yang 

digolongkan ke dalam protozoa dan bakteri.  

b. Meiofauna adalah hewan-hewan dengan ukuran 0,1 hingga 1,0 mm. 

Digolongkan ke dalam beberapa kelas protozoa berukuran besar dan kelas 

krustasea yang sangat kecil serta cacing dan larva invertebrata.  

c. Makrofauna adalah hewan-hewan dengan ukuran lebih besar dari 1,0 mm. 

Digolongkan ke dalam hewan moluska, echinodermata, krustasea dan beberapa 

filum annelida.  

Berdasarkan tempat hidupnya, zoobentos dibagi atas dua kelompok 

(Hutabarat dan Evans, 1985; Nybakken 1992), yaitu: 

1. Epifauna yaitu organisme bentik yang hidup dan berasosiasi dengan 

permukaan substrat. 

2. Infauna yaitu organisme bentik yang hidup di dalam sedimen (substrat) dengan 

cara menggali lubang. 

2.6.  Peranan Bentos Di Perairan 

Setiap organisme pasti mempunyai suatu peranan bagi lingkungannya 

begitu juga halnya bentos. Menurut Odum (1994), Hewan Bentos memegang 

beberapa peran penting dalam perairan seperti dalam proses dekomposisi dan 
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mineralisasi material organik yang memasuki perairan serta menduduki beberapa 

tingkatan trofik dalam rantai makanan. 

Suwondo dkk (2004), juga mengemukakan bahwa Bentos merupakan 

organisme perairan yang keberadaannya dapat dijadikan indikator perubahan 

kualitas biologi perairan sungai. Selain itu, organisme bentos juga dapat 

digunakan sebagai indikator biologis dalam mempelajari ekosistem sungai (Canter 

dan Hill, 1979). Hal ini disebabkan adanya respon yang berbeda terhadap suatu 

bahan pencemar yang masuk dalam perairan sungai dan bersifat immobile (tetap). 

Mahmudi, dkk (1999), juga mempertegas bahwa makrozoobentos 

mempunyai peranan penting di ekosistem sungai, yaitu: 

a. Dapat memberikan informasi mengenai pemindahan dan penggunaan energi 

dalam ekosistem sungai, 

b. Mempunyai peranan dalam proses self purification (Kemampuan alam untuk 

membersihkan pencemar) sungai, dan 

c. Dapat digunakan untuk kepentingan restorasi perairan sungai dengan cara 

mencipatakan habiatat yang mendorong kolonisasi makrozoobentos. 

Komunitas makrozoobentos bahkan menjadi sumber energi untuk perikanan di 

ekosistem sungai. 
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