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Studi Komunitas Makrozoobenthos di Perairan Hilir Sungai
Lematang Sekitar Daerah Pasar Bawah Kabupaten Lahat
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Jurusan Biologi FMIPA, Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia

Intisari: Studi komunitas makrozoobenthos di perairan hilir Sungai Lematang sekitar daerah Pasar Bawah telah

dilaksanakan pada Bulan Juni-Agustus 2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur komunitas makro-

zoobenthos di Perairan hilir Sungai Lematang khususnya daerah Pasar Bawah. Penentuan lokasi pengambilan sampel

dilakukan dengan metode purposive random sampling pada 5 stasiun. Identifikasi sampel makrozoobenthos dilakukan

di Laboratorium Ekologi, Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Sriwijaya, Indralaya, Dari hasil penelitian didapatkan 10

jenis makrozoobenthos yang dikelompokkan ke dalam 8 famili dan 5 kelas yaitu Gastropoda, Polychaeta, Oligochaeta,

Insecta dan Bivalvia. Kepadatan berkisar antara 225 - 850 individu/m2. Tingkat keanekaragaman tergolong rendah

sampai sedang, berkisar antara 0,76 - 1,45 dan Indeks dominansi berkisar 0,28 - 0,67. Berdasarkan indeks keanekaraga-

man dan dominansi terlihat bahwa komunitas makrozoobenthos di bagian perairan hilir di sekitar Daerah Pasar Bawah

tidak stabil dan ditandai pencemaran bahan organik tinggi.

Kata kunci: struktur komunitas, makrozoobenthos, Sungai Lematang bagian hilir

Abstract: The study of macrozoobenthos community at Downstream waters of Lematang River surrounding in

Pasar Bawah, Lahat Regency has been conducted from Juni to August 2009. The aims of this research were to know

the structure of macrozoobenthos community at downstream waters of Lematang River especially Surrounding in Pasar

Bawah. The sampling was done by Purposive Random Sampling method at 5 stations. Identification of Macrozoobenthos

was conducted at Laboratory of ecology, Department of Biology, Faculty of Mathematics and Natural Science, University

of Sriwijaya. Results of this research was found 10 species of macrozoobenthos divided into 8 family and 5 classes, those

were Gastropods, Polychaeta, Bivalvia, Oligochaeta, Insecta and Bivalvia. The density was ranged from 225 - 850

ind/m2. the level of diversity rated low-moderate, ranged from 0.75 to 1.45 and dominancy index ranged from 0.28-0.67.

Based on diversity and dominancy index was that community of macrozoobentos in downstream waters surrounding at

Pasar Bawah is unstable and the marked high pollution organic ingredient.
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1 PENDAHULUAN

S ungai merupakan suatu bentuk ekosistem aku-
atik yang mempunyai peran penting dalam daur

hidrologi dan berfungsi sebagai daerah tangkapan air
(catchment area) bagi daerah disekitarnya, sehingga
kondisi suatu sungai sangat dipengaruhi oleh karakter-
istik yang dimiliki oleh lingkungan disekitarnya. Se-
bagai suatu ekosistem, perairan sungai mempunyai
berbagai komponen biotik dan abiotik yang saling
berinteraksi membentuk suatu jalinan fungsional yang
saling mempengaruhi. Komponen pada ekosistem su-
ngai akan terintegrasi satu sama lainnya membentuk
suatu aliran energi yang akan mendukung stabilitas
ekosistem tersebut [1].

Di samping itu juga sungai merupakan salah satu

tipe ekosistem perairan umum yang berperan bagi
kehidupan biota dan juga kebutuhan hidup manu-
sia untuk berbagai macam kegiatan seperti perikanan,
pertanian, keperluan rumah tangga, industri, trans-
portasi. Berbagai macam aktivitas pemanfaatan su-
ngai tersebut pada akhirnya memberikan dampak ter-
hadap sungai antara lain penurunan kualitas air, hal
ini dikarenakan limbah yang dihasilkan dari berbagai
macam kegiatan tersebut kebanyakan dibuang ke su-
ngai, atau sebagian limbah tanpa melalui proses peng-
olahan terlebih dahulu. Sungai mempunyai kemam-
puan untuk membersihkan diri (self purification) dari
berbagai sumber masukkan, akan tetapi jika melebihi
kemampuan daya dukung sungai (carrying capacity)
akan menimbulkan masalah yang serius bagi kesehatan
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lingkungan sungai [2].
Sungai Lematang secara administratif terletak di

wilayah Kabupaten Lahat Sumatera Selatan di-
mana sampai saat ini sebagian besar penduduk
terutama yang ada di sepanjang DAS masih meng-
gunakan Sungai Lematang untuk berbagai keper-
luan seperti MCK, pertanian, perkebunan, berba-
gai aktivitas antropogenik hal ini memungkinkan ter-
jadinya perubahan kualitas perairan yang selanjut-
nya akan berdampak pada kehidupan biota air salah
satunya perubahan pola struktur komunitas makro-
zoobenthos misalnya perubahan jumlah komposisi, ke-
limpahan dan keanekaragamannya. Makrozoobenthos
merupakan organisme akuatik yang hidup di dasar
perairan dengan pergerakan relatif lambat yang sa-
ngat dipengaruhi oleh substrat dasar serta kualitas
perairan. Makrozoobenthos berperan penting dalam
proses mineralisasi dan pendaur-ulangan bahan or-
ganik maupun sebagai salah satu sumber makanan
bagi organisme konsumen yang lebih tinggi. selain
itu benthos berfungsi juga menjaga stabilitas dan geo-
fisika sedimen [3]. Penurunan komposisi, kelimpahan
dan keanekaragaman dari makrozoobenthos biasanya
merupakan indikator adanya gangguan ekologi yang
terjadi pada sungai tersebut. Oleh karena itu perlu
dilakukan suatu penelitian untuk mengetahui struktur
komunitas makrozoobenthos di perairan hilir Sungai
Lematang khususnya sekitar daerah Pasar Bawah.

2 METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bulan Juni-Agustus
2009, Pengambilan sampel bertempat di perairan hilir
Sungai Lematang sekitar daerah Pasar Bawah. Dan
analisis di lakukan di Laboratorium Ekologi FMIPA
Universitas Sriwijaya serta analisis substrat dilakukan
di laboratorium Tanah, Jurusan Tanah, Fakultas Per-
tanian, Universitas Sriwijaya

2.2 Lokasi Pengambilan Sampel

Penelitian menggunakan metode survei dengan penen-
tuan area sampling melalui metode Purposive Random
Sampling. Berdasarkan hasil survey, ditetapkan lokasi
dan stasiun pengambilan sampel sebagai berikut:

a Stasiun 1 berjarak ± 700 meter ke arah hilir pusat
kota Lahat dekat Pasar Bawah, mewakili aktivi-
tas pabrik pengilingan kopi

b Stasiun 2 berjarak ± 500 meter ke arah hilir pusat
kota Lahat mewakili pemukiman padat penduduk
dan aktivitas MCK.

c Stasiun 3 berjarak ± 300 meter sebelum daerah

Pasar Bawah ke arah hilir dekat Jembatan Lema-
tang.

d Stasiun 4 berjarak ± 100 meter dekat pasar tra-
disional, disini mewakili aktivitas dari kegiatan
pasar bawah.

e Stasiun 5 berjarak ± 800 m ke arah hilir, mewakili
pemukiman yang jarang penduduk.

2.3 Pengambilan Sampel Makrozoobenthos

Sampel sedimen pada masing-masing stasiun diam-
bil dengan menggunakan Eckman Grab, lalu sedi-
men tersebut dimasukkan ke dalam kotak pengukur
berukuran volume 8000 cm3. Setelah itu, sedimen
diencerkan dengan air, kemudian disaring dengan
ayakan yang berukuran 0,5 mm (0,5 K. 7341. Stan-
dard Sieve), lalu dipindahkan ke dalam botol sampel
dan kemudian ditambah larutan formalin 10 % dengan
perbandingan 1:3. Botol sampel kemudian diberikan
label lokasi pengambilan sampel [4].

2.4 Identifikasi Makrozoobenthos di
Laboratorium

Sampel yang didapat dari lapangan kemudian diiden-
tifikasi di laboratorium, lalu makrozoobenthos terse-
but disortir dan dimasukkan ke dalam botol sampel
yang berisi larutan alkohol 70 %. Khusus untuk larva
serangga yang berukuran kecil seperti Chironomidae,
sebelum diidentifikasi, larvanya harus direbus dahulu
pada larutan KOH 10% selama 25 menit. Proses
ini dilakukan agar jaringan otot pada larva tersebut
larut sehingga yang terlihat hanya lapisan kitin saja.
Dengan demikian, proses identifikasi lebih mudah.
Sampel yang telah direbus tersebut diletakkan pada
kaca objek yang telah ditetesi gliserin secara vertikal
dengan bagian tubuh larva menghadap ke atas, kemu-
dian diamati dengan mikroskop [5], Untuk identifikasi,
digunakan buku McCafferty [6], Merrit dan Cummins
[7], dan Pennak [8] serta beberapa sumber acuan lain-
nya.

2.5 Analisis Data

Kepadatan Makrozoobenthos Kepadatan spe-
sies makrozoobenthos didefinisikan sebagai jumlah in-
dividu satu spesies per stasiun, biasanya dalam satuan
meter kuadrat, secara matematis dapat dirumuskan
sebagai berikut [9].

Kepadatan (individu/m2) =
S · 10000

a× n

dengan S adalah Jumlah individu (ind/m2), n adalah
Jumlah ulangan, a adalah Luas bukaan mulut Eckman
grab (cm2) 10000 = Nilai konversi cm2 menjadi m2.
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Keanekaragaman Jenis Makrozoobenthos Un-
tuk melihat keanekaragaman jenis makrozoobenthos,
maka dapat ditentukan dengan indeks Shanon-Wiener
sebagai berikut [9].

H ′ = −
∑ (ni

N

)
ln

(ni

N

)
Keterangan: H adalah Indeks Diversitas Shannon-
Weiner, ni adalah Jumlah individu tiap spesies, N
adalah Jumlah total individu. Kategori nilai in-
deks Shanon-Wiener mempunyai kisaran nilai tertentu
yaitu: H ′ < 1: Keanekaragaman rendah; 1 ≤ H ′ ≤ 3:
Keanekaragaman sedang; H ′ > 3: Keanekaragaman
tinggi.

Indeks Dominansi Makrozoobenthos Untuk
melihat dominansi makrozoobenthos pada setiap sta-
siun yang berbeda, maka dapat ditentukan dengan in-
deks dominansi Simpson sebagai berikut:

C =
∑ (ni

N

)2

dengan C adalah Indeks Dominansi Simpson, ni

adalah Jumlah individu setiap spesies, N adalah Jum-
lah total individu

Odum (1993) menyatakan bahwa kriteria dominansi
sebagai berikut:

• Jika nilai C mendekati 0 (< 0,5), maka tidak ada
spesies yang mendominasi

• Jika nilai C mendekati 1 (≥ 0,5), maka ada spesies
yang mendominasi

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 10 jenis
makrozoobenthos yang tergolong ke dalam 8 famili
dan 5 kelas, Komposisi kelas tertinggi yang men-
dominasi adalah Oligochaeta 51,61 %, Bivalvia 26,99
%, Gastropoda 14,43 % dan Polychaeta 4,41 % dan
Diptera 3,54 %. (Gambar 1)

Komposisi makrozoobenthos di setiap stasiun yaitu
terdiri dari di stasiun 1 ditemukan 5 jenis yaitu
Melanoides tuberculata, Corbicula javanica, Tubifex
sp, Limnodrillus sp, dan Chironomous sp, Stasiun 2
ditemukan 6 jenis: Melanoides tuberculata, Corbic-
ula javanica, Nereis sp, Tubifex sp, Lumbricullus sp,
dan Chironomous sp. Di stasiun 3 ditemukan 6 je-
nis: Melanoides tuberculata, Bellamya sumatraensis,
Thiara sp, Corbicula javanica, Nereis sp dan Tubifex
sp, di stasiun 4 ditemukan 5 jenis: Corbicula javan-
ica, Nereis sp dan Tubifex sp, Limnodrillus sp, dan
Chironomous sp. Dan distasiun 5 ditemukan 5 je-
nis; Melanoides tuberculata, Bellamya sumatraensis,
Thiara sp, Nereis sp, dan Ephemerella sp

Adanya perbedaan jumlah komposisi taksa ini da-
pat disebabkan karena adanya perbedaan pengaruh
bahan organik dan adanya perubahan kondisi lingku-
ngan, khususnya substrat sebagai akibat dari kegiatan
antropogenik dan industri yang menimbulkan tekanan
lingkungan terhadap jenis makrozoobenthos tertentu.
Komposisi taksa pada tingkat genus yang hanya ber-
kisar antara 5 - 6 jenis, menandakan bahwa tingkat
keanekaragaman taksa ini tergolong rendah. sedikit-
nya jumlah taksa yang ditemukan juga tidak dapat
menunjukkan bahwa perairan tersebut tercemar. Ada
faktor-faktor lain yang mempengaruhi kondisi suatu
lingkungan, misalnya fungsi aliran energi. Menurut
Odum [9] penilaian tercemar atau tidaknya suatu eko-
sistem tidak mudah terdeteksi dari hubungan antara
keanekaragaman dan kestabilan komunitasnya. Sis-
tem yang stabil, dalam pengertian tahan terhadap
gangguan atau bahan pencemar bisa saja memiliki ke-
anekaragaman yang rendah atau tinggi, hal ini ter-
gantung dari fungsi aliran energi yang terdapat pada
perairan tersebut.

Kepadatan total spesies makrozoobenthos pada
masing-masing stasiun di perairan hilir Sungai Lema-
tang sekitar daerah Pasar Bawah berkisar antara 225-
850 individu/m2 (Gambar 2).

Secara keseluruhan, spesies yang paling melimpah
adalah jenis Tubifex sp yang ditemukan pada empat
stasiun kecuali pada stasiun 5, dan jenis yang sering
ditemukan lainnya yaitu Corbicula javanica kepadatan
relatif yang tinggi dari jenis Tubifex sp kemungkinan
disebabkan karena Tubifex sp merupakan jenis dari
kelas Oligochaeta yang mampu bertahan pada kon-
disi lingkungan yang mempunyai bahan organik tinggi
dan memiliki kemampuan osmoregulasi yang baik, se-
hingga ia dapat menyesuaikan diri terhadap kondisi
ekstrim yang ada di sekitarnya dimana disekitar sta-
siun 4 (dekat pasar tradisional Pasar Bawah) dan sta-
siun 2 (pemukiman padat penduduk) sehingga diperki-
rakan kadar bahan organik di stasiun tersebut tinggi,
ini ditandai dengan tingginya nilai BOD di kedua sta-
siun tersebut dan pengukuran C-organik substrat yang
juga tinggi dibanding dengan stasiun yang lainnya sta-
siun 4 (17,12) dan stasiun 2 (13,13). Dengan me-
limpahnya jenis Tubifex sp di ke dua stasiun terse-
but menunjukkan bahwa kualitas perairan dekat ke-
dua stasiun tersebut sudah mengalami penurunan
terutama dari pencemar organik Resh dan Rosenberg
[10] menyatakan bahwa Tubifek sp danChironomus sp
merupakan organisme yang toleran terhadap bahan
pencemar organik dan dapat dijadikan bioindikator
untuk mengungkapkan kualitas suatu perairan

Indeks Keanekaragaman dan Dominansi In-
deks keanekaragaman (H), Keseragaman (E) dan
Dominansi (C) merupakan kajian indeks yang sering
digunakan untuk menduga kondisi suatu lingkungan
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Gambar 1: Persentase komposisi makrozoobenthos pada tingkat taksa kelas

Gambar 2: Grafik Kepadatan Total Makrozoobenthos
di perairan hilir Sungai Lematang sekitar daerah Pasar
Bawah

perairan berdasarkan komponen biologis [2].
Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai indeks keaneka-

ragaman berkisar 0,75-1,45 dan yang tinggi terdapat
di stasiun 5 (1,45), stasiun 1 (1,38), stasiun 3 (1,30)
berdasarkan Indeks Shanon-Wiener keanekaragaman
di kedua stasiun tersebut tergolong keanekaragaman
sedang karena 1 ≤ H ′ ≤ 2, Hal ini menunjukkan
kondisi lingkungan perairan di stasiun tersebut masih
cukup baik dan masih bisa mendukung kehidupan
biota perairan.

Indeks keanekaragaman yang rendah terdapat di
stasiun 4 dan stasiun 2 yang berkisar 0,75-0,98 Tingkat
keanekaragaman yang rendah menunjukkan bahwa
penyebaran individu tiap jenis tidak merata dan kon-
disi kestabilan komunitas cenderung rendah sedang-
kan nilai Indeks dominansinya cukup tinggi yang ber-
kisar antara 0,53-0,67 hal ini disebabkan semakin ke-
cil jumlah spesies dan adanya beberapa individu yang
jumlahnya lebih besar atau dengan kata lain men-
dominasi sehingga mengakibatkan terjadinya ketidak-
seimbangan ekosistem yang kemungkinan disebabkan

adanya tekanan atau gangguan dari lingkungan, se-
hingga hanya beberapa jenis tertentu saja yang dapat
bertahan hidup seperti halnya Tubifex sp yang mem-
punyai kisaran toleransi hidup yang tinggi terhadap
bahan pencemar seperti bahan organik. Hal ini dapat
terlihat bahwa jenis makrozoobenthos pada stasiun
yang mempunyai nilai indeks keanekaragaman ren-
dah seperti pada kedua stasiun tersebut diatas yang
mendominasi adalah dari jenis Oligochaeta yaitu jenis
Tubifex sp. Menurut Odum [11], keanekaragaman yang
rendah (0 < H ′ < 2, 302) menunjukkan bahwa dalam
komunitas tersebut terjadi tekanan dan stress.

Berdasarkan hasil analisis sedimen, tipe substrat
dasar di di perairan hilir Sungai Lematang sekitar
daerah Pasar Bawah adalah lumpur berliat kecuali
Stasiun 5 Lumpur berpasir. Komposisi fraksi sedimen
pada masing-masing stasiun dapat dilihat pada Tabel
2.

Tipe substrat akan sangat mempengaruhi morfologi
fungsional dan tingkah laku hewan bentik. Levin-
ton [12] menyatakan bahwa tipe substrat adalah faktor
utama yang mengendalikan distribusi benthos. Adap-
tasi terhadap substrat akan menentukan morfologi,
cara makan dan adaptasi fisiologi organisme benthos
terhadap suhu, salinitas serta faktor kimia lainnya.
Odum [11] menjelaskan bahwa karakter dasar suatu
perairan yang sangat menentukan penyebaran makro-
zoobenthos adalah substrat dasar perairan seperti
lumpur, pasir, liat, berkerikil, dimana masing-masing
tipe menentukan komposisi makrozoobenthos. peni-
laian tercemar atau tidaknya suatu ekosistem tidak
mudah terdeteksi dari hubungan antara keanekaraga-
man dan kestabilan komunitasnya. Sistem yang sta-
bil, dalam pengertian tahan terhadap gangguan atau
bahan pencemar bisa saja memiliki keanekaragaman
yang rendah atau tinggi, hal ini tergantung dari fungsi
aliran energi yang terdapat pada perairan tersebut.
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Tabel 1: Komposisi, Kepadatan, Indeks Keanekaragaman dan Indeks Dominansi Makrozoobenthos di di perairan hilir
Sungai Lematang sekitar daerah Pasar Bawah.

Lokasi Pengambilan Sampel

No Kelompok Taksa St.1 St.2 St.3 St.4 St.5

Kelas Gastropoda

1 Melanoides Tuberculata 25 50 75 0 75

2 Bellamya sumatrensis 0 0 25 0 45

3 Thiara sp 0 0 50 0 75

Kelas Polychaeta

4 Nereis sp 0 50 25 10 45

Kelas Pelecypoda

5 Corbicula Javanica 475 100 125 75 0

Kelas Oligochaeta

6 Tubifex sp 200 525 25 725 0

7 Limnodrillus sp 25 0 0 15 0

8 Lumbricullus sp 0 5 0 0 0

Kelas Insecta

9 Chironomous sp 25 20 0 25 0

10 Ephemerella sp 0 0 0 0 20

Jumlah Jenis 5 6 6 5 5

Jumlah Individu 735 750 335 850 225

Indeks Keanekaragaman (H’) 1,38 0,98 1,30 0,75 1,45

Indeks Dominansi (D) 0,41 0,53 0,38 0,67 0,28

Tabel 2: Persentase komposisi fraksi sedimen (tekstur),
C-organik dan pH substrat berdasarkan Segitiga Millar

Stasiun C- pH Tekstur
Organik substrat Lumpur

1 8,41 5,75 Berliat

2 13,13 5,69 Berliat

3 8,38 5,91 Berliat

4 17,12 5,45 Berliat

5 6,09 6,01 Berpasir

4 KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian diatas
adalah :

1. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 10 je-
nis makrozoobenthos yang tergolong ke dalam 8
famili dan 5 kelas.

2. Nilai indeks keanekaragamannya berkisar 0,75 -
1,45, terendah di stasiun 4 dan tertinggi di sta-
siun 5, begitu juga sebaliknya indeks dominansi
yang tinggi berkisar 0,28 - 0,67 masih pada sta-
siun yang sama.

3. berdasarkan indeks keanekaragaman dan indeks
dominansi diatas, kualitas perairan hilir Sungai

Lematang sekitar daerah Pasar Bawah sudah
mengalami penurunan yaitu pada stasiun 4 (dekat
pasar bawah) dan Stasiun 2 (pemukiman pa-
dat penduduk) akibat pencemar organik yang
ditandai banyak ditemukannya jenis Tubifex sp
yang merupakan organisme toleran terhadap ba-
han organik tinggi.

4. Pada stasiun 1, 3,5 indeks keanekaragaman dan
dominansinya sedang yang menunjukkan kondisi
lingkungan perairan di sekitar stasiun tersebut
masih cukup baik dan masih bisa mendukung ke-
hidupan biota perairan.
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