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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sungai merupakan suatu bentuk ekosistem akuatik yang mempunyai

peran penting dalam daur hidrologi dan berfungsi sebagai daerah tangkapan

air bagi daerah sekitarnya, sehingga kondisi perairan sangat dipengaruhi oleh

karakteristik yang dimiliki oleh lingkungan sekitarnya. Perairan sungai

mempunyai berbagai komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi

membentuk suatu jalinan fungsional yang saling mempengaruhi (Suwondo et

al., 2004).

Sungai Serayu merupakan salah satu sungai terbesar di Kabupaten

Banyumas. Sungai Serayu mengalir melalui 5 wilayah Kabupaten yaitu

kabupaten Wonosobo, kabupaten Banjarnegara,kabupaten Purbalingga,

kabupaten Banyumas dan kabupaten Cilacap. Daerah aliran sungai Serayu

dengan sungai Serayu sebagai sungai utama, memiliki 8 anak sungai antara

lain sungai Klawing, sungai Logawa, sungai Tajum, sungai Banjaran, sungai

Sapi dan sungai Pelus (Setijanto & Sulistyo, 2008).

Sungai Serayu memiliki kekayaan alamseperti pasir, batu dan ikan

yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya

aktivitas penduduk yang menambang pasir, batu dan menangkap ikan  di

sungai tersebut. Kartini (2006) mencatat ikan-ikan yang tertangkap di sungai

Serayu diantaranya adalah ikan keting (Mystus microchantus Blkr),
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senggaringan (Mystus nemurus C.V), tawes (Puntius javanicus Blkr), mujahir

(Oreochromis mosambicus Peters), nilem (Osteochilus hasselti C. V) dan

wader (Rasbora lateristriata Blkr).

Menurut Mujiman (1994), Pakan alami ikan di sungai meliputi

tumbuhan, hewan, detritus dan plankton. Menurut Sutrisyani & Rifka (2003)

plankton merupakan mikroorganisme atau larva yang hidup melayang atau

terapung di dalam air. Plankton mempunyai peran penting dalam ekosistem

perairan, yaitu sebagai produsen primer, merupakan pangkal dari rantai

makanan yang merupakan dasar yang mendukung kehidupan dalam perairan.

Berdasarkan sifat hidupnya, plankton terdiri dari dua jenis berupa

fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton merupakan Plankton nabati mulai

dari alga monoseluler sampai alga multiseluler, sedangkan zooplankton

adalah plankton hewani (Sachlan, 1982).

Menurut Muawanah et al., (2004), kemelimpahan plankton di suatu

perairan dipakai sebagai pengontrol atau indikator kondisi suatu perairan.

Kemelimpahan plankton sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti

suhu, kekeruhan air hujan, maupun ketersediaan zat-zat hara dalam perairan

tersebut. Pada umumnya tingkat kesuburan perairan dikaitkan dengan

kemelimpahan plankton yang ada di dalamnya, semakin banyak jenisnya

maka dikatakan perairan tersebut semakin subur.

Sungai Logawa merupakan salah satu sungai yang terdapat di

Kabupaten Banyumas, bertemu dengan sungai Banjaran dan sungai Kranji

kemudian bermuara di sungai Serayu. Menurut Purwaningrum (2006), sungai
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Logawa mendapat pasokan air dari sungai-sungai yang bertemu dengan

sungai Logawa, mata air dan air hujan. Masyarakat sekitar sungai Logawa

memanfaatkan sungai ini untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian dan

industri, sehingga membawa dampak terhadap lingkungan perairan, baik fisik

maupun kimia sungai, jenis vegetasi sungai dan organisme yang hidup di

perairan tersebut.

Organisme pada umumnya untuk dapat mempertahankan hidup dan

melestarikan jenisnya harus terjamin makanannya. Selain makanan, faktor

kualitas lingkungan (fisika kimia) juga harus dalam keadaan baik, sehingga

perlu diketahui parameter lingkungan seperti suhu, pH air, kecepatan arus,

kecerahan dan O2 terlarut. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu

dilakukan inventarisasi jenis-jenis dan kemelimpahan plankton di sungai

Serayu pada tempat bermuaranya sungai Logawa wilayah kecamatan

Patikraja kabupaten Banyumas.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah kemelimpahan dan jenis-jenis

plankton yang ada di sungai Serayu pada tempat bermuaranya sungai Logawa

wilayah kecamatan Patikraja kabupaten Bayumas.
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1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemelimpahan dan jenis-

jenis plankton yang ada di sungai Serayu pada tempat bermuaranya sungai

Logawa wilayah kecamatan Patikraja kabupaten Bayumas.

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini bermanfaat untuk :

a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengenalan,

khususnya jenis-jenis plankton dan kemelimpahanya di sungai Serayu

kecamatan Patikraja.

b. Memperoleh informasi tentang jenis-jenis dan kemelimpahan plankton

yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penelitian-penelitian

selanjutnya.

c. Pedoman upaya pengelolaan dan konservasi sumber daya hayati

berkaitan dengan usaha pelestarian ikan di kabupaten Banyumas.
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