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D. KATA PENGANTAR  
 
 
 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

dengan tersusunnya modul Ekologi Perairan ini. Modul ini merupakan 

modul pembelajaran yang dapat digunakan peserta didik program 

keahlian Budidaya Ikan  dalam mempersiapkan diri untuk uji kompetensi 

keahlian. Peserta didik dapat belajar secara individual dan mandiri dalam 

menyelesaikan suatu unit kompetensi secara utuh. 

Modul ini disusun berdasarkan silabus Politeknik Kelautan dan 

Perikanan dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). 

Pada setiap bab berisi tentang lembar informasi, lembar praktek unjuk 

kerja, penilaian/evaluasi dan lembar kunci jawaban. 

Dengan mempelajari seluruh isi modul dan melaksanakan setiap 

praktek unjuk kerja diharapkan peserta didik dapat lebih siap menghadapi 

uji kompetensi keahlian. 
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F. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL  
 
 

A. Petunjuk Bagi Mahasiswa 

1. Bacalah dan pahami materi yang ada pada setiap kegiatan belajar. 

Bila ada materi yang belum jelas, mahasiswa dapat bertanya pada 

Dosen  

2. Kerjakan setiap tugas terhadap materi-materi yang dibahas dalam 

setiap kegiatan belajar  

3. JIka belum menguasai level materi yang diharapkan, ulangi lagi 

pada kegiatan belajar sebelumnya atau bertanyalah pada dosen.  

B. Petunjuk Bagi Dosen  

1. Membantu taruna dalam merencanakan proses belajar 

2. Membimbing taruna dalam memahami konsep, analisa dan 

menjawab pertanyaan taruna mengenai proses belajar 

3. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok.  
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G.  

H. I. PENDAHULUAN  

 

A. Deskripsi Singkat  

Untuk mata kuliah Ekologi Perairan Semester 2, terdiri dari 3 SKS (2 SKS teori & 

1 SKS Praktek). Materi yang akan dipelajari terdiri dari 8 Kompetensi dengan 16 kali 

pertemuan dari awal pembelajaran, mid semester hingga Ujian Akhir Semester.  

Pada pembahasan kegiatan belajar tersebut, terdiri dari Judul, Indikator, Uraian 

Materi, Rangkuman dan Formatif.  

Capaian Pembelajaran dari Mata Kuliah Ekologi Perairan  Semester 2 ini adalah :  

- Mampu menjelaskan kedudukan ekologi perairan dan pemanfaatan sumberdaya 

ekologi perairan dalam kegiatan budidaya perikanan yang berkelanjutan 

- Mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep dasar ekosistem perairan, 

tipe-tipe ekosistem perairan, beserta komponen biotik dan abiotiknya, proses 

interaksi yang terlibat dalam ekosistem perairan, pemanfaatan organisme dalam 

manajemen lingkungan perairan, dan pemanfaatan habitat perairan sebagai area 

budidaya 

 

B. Kompetensi  

Pada modul  ini, ada 8 Kompetensi yang akan dipelajari, yakni :  

1. Pendahuluan (Ruang lingkup) 

2. Organisme Dan  Ekosistem Air 

3. Faktor Pembatas Ekosistem Perairan 

4. Dampak aktivitas manusia Terhadap ekosistem perairan  

5. Ekosistem Perairan  

6. Manajemen Kualitas Air 

7. Pemantauan Lingkungan Perairan 

8. Pemanfaatan Habitat Perairan Untuk Budidaya Dan Manajemen Lingkungan 

 

C. Sub Kompetensi  

 
No 

 
Kompetensi 

Sub Kompetensi / 
Pokok Bahasan 

Tatap 
Muka 

ke 

1. Pendahuluan 

(Ruang lingkup) 

1.1. Sifat-sifat fisik air 1 

1.2. Komposisi kimia air 

2. Organisme 

dan 
ekosistem air 

2.1 Konsep ekosistem air 2 

2.2 Kehidupan organisme dalam 
lingkungan perairan 

3 

2.3 Organisme plankton,nekton, 
benthos, periphiton 

3. Faktor pembatas 3.1 Pengertian faktor pembatas 4 
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ekosistem 
perairan 

3.2 Faktor pembatas (abiotik): 
- Suhu 
- Kecepatan 

- Arus 
- Ph 

- Salinitas 
- DO,COD,BOD 
- Kekeruhan 
- Konduktivitas 

5 

4. Dampak 
aktivitas 
manusia 
Terhadap 
ekosistem 

perairan 

Macam zat racun/pencemar 
transport dan bioakumulasi 

zat racun dalam perairan Efek 
sublethal terhadap organisme 

perairan pengertian erosi, 
eutropikasi, sedimentasi, dan 
Pendangkalan 

6 

5. Ekosistem perairan 5.1 Laut: 

- Startifikasi thermal 
- Efek stratifikasi 

terhadap organisme laut 

- Fenomena up-welling 
- Klasifikasi perairan laut 

7 

5.2 Estuaria : 
- Sifat-sifat fisik estuaria 

- Biota estuaria 
- Adaptasi 

organisme 

estuaria 
- Ciri dan produktivitas 

rawa asin/payau 
Ujian Tengah 

Semester 
8 

 

No 

 

Kompetensi 
Sub Kompetensi / 

Pokok 
Bahasan 

Tatap 

Muka 
ke 

5 Ekosistem perairan 5.3 Danau : 

- Ciri-ciri dan 
klasifikasi danau 

- Tipe-tipe danau 
- Komunitas lentik (zona 

limnetik,litoral, 
profundal) 

- Stratifikasi danau 

9 

5.4 Sungai : 
- Ciri-ciri habitat lotik 

- Perbandingan habitat 
lotik dengan lentik 

- Zonase longitudinal 
aliran sungai 

- Studi kasus 

10 

6. Manajemen Kualitas 
Air 

6.1 Definisi manajemen kualitas 

air Peraturan/UU 
pengelolaan kualitas air 

11 

6.2 Macam-macam limbah cair 12 

7. Pemantauan 

Lingkungan Perairan 

Respon ekosistem thd stress 

Pengertian indicator biologi Survey 
desain Pemanfaatan biota sebagai 

indikator ekologi penggunaan 

indeks biologi, indeks 

diversitas dan statistik ekologi 

 

 
13-14 



8 
 

8. Pemanfaatan habitat 
perairan untuk 
budidaya dan 

manajemen 
lingkungan 

Pengertian dan prinsip 
analisis throsap upaya 
perbaikan kualitas lingkungan 

melalui pendekatan ekologis 

 

15 

Ujian Akhir 
Semester 

16 



 
 

I. II. KEGIATAN BELAJAR I 

1. Judul  : Pendahuluan (Ruang lingkup) 

2. Indikator  

Adapun indikator ketercapaian kompetensi pada materi ini adalah, 

mahasiswa mampu  :  

1. Menjelaskan pengertian ekologi perairan dan parameter kualitas air 

2. Menjelaskan sifat-sifat fisik air 

3. Menjelaskan komposisi kimia air 

3. Uraian Materi  

A. Latar Belakang 

1. Pengertian Ekologi perairan 

Ekologi perairan yang dimaksudkan adalah ekologi yang 

mencakup ekologi laut, perairan tawar, estuari, dan perairan sungai. 

Ekologi perairan mempelajari komponen abiotik dan biotik yang 

saling berinteraksi. Ekologi perairan ini akan dibahas lebih lanjut 

pada bab-bab selanjutnya. 

2. Istilah ekologi 

 Istilah ekologi pertama kali diperkenalkan oleh Ernest Haeckel 

pada tahun 1869, seorang ahli biologi Jerman. Ekologi berasal dari 

kata oikos dan logos; oikos berarti rumah atau tempat tinggal dan 

logos berarti telaah atu studi. Jadi secara harfiah ekologi adalah ilmu 

tentang rumah atau tempat makhluk hidup. Menurut Odum (1996), 

ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungantimbal balik-balik 

antara makhluk hidup dengan lingkungannya. 

Ekologi adalah bagian kecil yang mempelajari cabang dari ilmu 

biologi. Biologi murni pada dasarnya dapat dibagi dua, yaitu 

pembagian berdasarkan hierarki vertikal dan pembagian berdasarkan 

keeratan taksonomi (Odum 1996): 

Lapisan vertikal, yaitu: 

Morfologi tentang :  bentuk luar 

Anatomitentang  : bagian-bagian dalam 

Histology tentang : jaringan mikroskopis 

Fisiologi tentang : fa’al atau proses kerja 

 



 
 

Genetika  tentang :  sifat keturunan 

Ekologi  tentang :  “rumah” organisme 

Tingkatan Organisasi Kehidupan 

Makhluk hidup atau organisme memiliki tingkat organisasi yang 

berkisar dari tingkat paling sederhana sampai ke tingkat organisasi 

yang paling kompleks. Berdasarkan pemahaman ekologi, tingkatan 

organisasi ini dinamakan spektrum biologi sebagai berikut 

(Resosoedarmo 1989): 

1. Protoplasma adalah zat hidup dalam sel dan terdiri atas 

senyawa organik yang kompleks, seperti karbohidrat, lemak, 

protein, dan lain-lain; 

2. Sel adalah satuan dasar suatu organisme dan terdiri atas 

protoplasma serta inti sel; 

3. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi 

yang sama, misal otot; 

organ adalah alat tubuh, merupakan bagian dari suatu organisme 

yang mempunyai fungsi tertentu, misal kaki (hewan) dan daun 

(tumbuhan); 

4. Sistem organ kerja sama antara struktur dan fungsional yang 

harmonis, misal sistem pencernaan; 

5. Organisme adalah suatu benda hidup, jasad hidup, atau 

makhluk hidup; 

6. Populasi kelompok organisme yang sejenis yang hidup dan 

berkembang biak pada suatu daerah tertentu; 

7. Komunitas adalah semua populasi dan berbagai jenis yang 

menempati suatu daerah tertentu dan saling berintekrasi satu 

sama lain; 

8. Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh 

antara segenap unsur lingkungan yang saling memengaruhi. 

ekosistem pertama kali diperkenalkan oleh tansley (1935). 

penulis lain dengan menggunakan istilah berbeda dengan 

maksud yang sama, forbs (1887) dengan istilah mikrokosm; 



 
 

friederich (1930) dengan istilah holoceon; thienemann (1939) 

dengan istilah biosistem; vernadsky (1944) dengan istilah 

bionert body; dan 

9. Biosfer adalah lapisan bumi tempat ekosistem beroperasi. 

3. Pembagian Ekologi 

Pembagian ekologi menurut Odum (1996) terdiri atas 3 

kelompok, yaitu: Menurut bidang: 

a. Kelompok, yaitu: Menurut bidang kajiannya 

 Autekologi: ekologi yang mempelajari suatu jenis (spesies) 

organisme yang berintekrasi dengan lingkungannya. Misal 

aspek daur hidup, adaptasi, dan lain-lain 

 Sinekologi: ekologi yang mengkaji berbagai kelompok 

organisme sebagai 

    suatu kesatuan yang saling berinteraksi dalam suatu 

daerah tertentu. Missal: Ekologi populasi, ekologi jenis, 

dan lain-lain 

b. Menurut habitat 

 Ekologi bahari/kelautan (marine ecology) 

 Ekologi perairan tawar (fresh water ecology) 

 Ekologi darat (terrestrial ecology) 

 Ekologi estuari (estuarian ecology) 

 Ekologi padang rumput (grassland ecology) 

 dan lain-lain 

c. Menurut taksonomi 

 Ekologi tumbuhan (plant ecology) 

 Ekologi hewan (zoo ecology) 

 Ekologi mikroba 

 dan lain-lain 

4. Hubungan ekologi dengan ilmu lainnya 

1. Ilmu fisika berperan karena dalam ekologi faktor fisik ikut 

berperan. 

2. Ilmu kimia berperan karena dalam ekologi proses kimia ikut 

berperan. 

3. Ilmu antariksa berperan karena dalam ekologi dipengaruhi 

oleh peristiwa alam dan iklim. 

4. Ilmu sosial berperan jika masyarakat dilibatkan.  



 
 

B. Ruang Lingkup 

1. Pengertian Air Secara Umum : 

 Air adalah zat atau materi atau unsur yang penting bagi 

semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi, 

tetapi tidak di planet lain. Air  menutupi hampir 71% permukaan bumi. 

Terdapat 1,4 triliun kilometer kubik (330 juta mil³) tersedia di bumi.Air 

sebagian besar terdapat di laut (air asin) dan pada lapisan-lapisan es 

(di kutub dan puncak-puncak gunung), akan tetapi juga dapat hadir 

sebagai awan, hujan, sungai, muka air  tawar, danau, uap air, dan 

lautan es. 

Air dalam obyek-obyek tersebut bergerak mengikuti suatu siklus 

air, yaitu: melalui penguapan, hujan, dan aliran air di atas permukaan 

tanah (runoff, meliputi mata air, sungai, muara) menuju laut. Air 

bersih penting bagi kehidupan manusia. Di banyak tempat di dunia 

terjadi kekurangan persediaan air. Selain di bumi, sejumlah besar air 

juga diperkirakan terdapat pada kutub utara dan selatan planet Mars, 

serta pada bulan-bulan Europa dan Enceladus. Air dapat berwujud 

padatan (es), cairan (air) dan gas (uap air). Air merupakan satu-

satunya zat yang secara alami terdapat di permukaan bumi dalam 

ketiga wujudnya tersebut.Pengelolaan sumber daya air yang kurang 

baik dapat menyebakan kekurangan air, monopolisasi serta 

privatisasi dan bahkan menyulut konflik. Indonesia telah memiliki 

undang-undang yang mengatur sumber daya air sejak tahun 2004, 

yakni Undang Undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 

Air adalah substansi kimia dengan rumus kimia H2O: satu molekul 

air tersusun atas dua atom hidrogen yang terikat secara kovalen 

pada satu atom oksigen. Air bersifat tidak berwarna, tidak berasa dan 

tidak berbau pada kondisi standar, yaitu pada tekanan 100 kPa (1 

bar) dan temperatur 273,15 K (0 °C). Zat kimia ini merupakan suatu 

pelarut yang penting, yang memiliki kemampuan untuk melarutkan 

banyak zat kimia lainnya, seperti garam-garam, gula, asam, 

beberapa jenis gas dan banyak macam molekul organik. 



 
 

Keadaan air yang berbentuk cair merupakan suatu keadaan yang 

tidak umum dalam kondisi normal, terlebih lagi dengan 

memperhatikan hubungan antara hidrida-hidrida lain yang mirip 

dalam kolom oksigen pada tabel periodik, yang mengisyaratkan 

bahwa air seharusnya berbentuk gas, sebagaimana hidrogen sulfida. 

Dengan memperhatikan tabel periodik, terlihat bahwa unsur-unsur 

yang mengelilingi oksigen adalah nitrogen, flor, dan fosfor, sulfur dan 

klor. Semua elemen-elemen ini apabila berikatan dengan hidrogen 

akan menghasilkan gas pada temperatur dan tekanan normal. 

Alasan mengapa hidrogen berikatan dengan oksigen membentuk 

fasa berkeadaan cair, adalah karena oksigen lebih bersifat 

elektronegatif ketimbang elemen-elemen lain tersebut (kecuali flor). 

Tarikan atom oksigen pada elektron-elektron ikatan jauh lebih kuat 

dari pada yang dilakukan oleh atom hidrogen, meninggalkan jumlah 

muatan positif pada kedua atom hidrogen, dan jumlah muatan negatif 

pada atom oksigen. Adanya muatan pada tiap-tiap atom tersebut 

membuat molekul air memiliki sejumlah momen dipol. Gaya tarik-

menarik listrik antar molekul-molekul air akibat adanya dipol ini 

membuat masing-masing molekul saling berdekatan, membuatnya 

sulit untuk dipisahkan dan yang pada akhirnya menaikkan titik didih 

air. Gaya tarik-menarik ini disebut sebagai ikatan hidrogen. 

 Air sering disebut sebagai pelarut universal karena air  

melarutkan banyak zat kimia. Air berada dalam kesetimbangan 

dinamis antara fase cair dan padat di bawah tekanan dan temperatur 

standar. Dalam bentuk ion, air dapat dideskripsikan sebagai sebuah 

ion hidrogen (H+) yang berasosiasi (berikatan) dengan sebuah ion 

hidroksida (OH-). 

  Air adalah zat yang mengelilingi semua organisme, juga 

merupakan    bagian terbesar pembentuk tubuh, tumbuh-tumbuhan 

dan binatang laut. 

Air juga merupakan medium tempat terjadiberbagai reaksi kimia, 

baik di dalam maupun di luar tubuh organisme hidup. 



 
 

 Air adalah komponen ekologi yang mutlak diperlukan bagi 

hidup dan kehidupan organisme budidaya. 

  Karakteristik air 

Air memiliki karakteristik yang khas yang tidak dimiliki oleh 

senyawa kimia lainnya. Karakteristik tersebut adalah : 

1. Air berupa cairan pada kisaran suhu yang sesuai bagi 

kehidupan 

2. Perubahan suhu air berlangsung lambat 

3. Air memerlukan panas yang tinggi untuk mengalami 

penguapan (Evaporasi). 

4. Air sebagai pelarut yang baik 

5. Air memiliki tegangan permukaan yang tinggi 

6. Air satu-satunya senyawayang merenggang ketika membeku 

 

2. Pengertian Air Dalam Budidaya Perikanan 

Air sebagai lingkungan dan air serta bahan-bahan dan energi 

yang dikandung di dalamnya merupakan lingkungan bagi jasad-

jasad air.  

Pengaruh air terhadap kehidupan yang ada didalamnya, yaitu : 

a. Dengan sifat-sifat fisiknya, air merupakan medium tempat hidup 

bagi tumbuh- tumbuhan dan hewan. 

b. Dengan sifat-sifat kimianya, air merupakan pembawa zat hara 

yang diperlukan bagi pembentukan bahan-bahan organic bagi 

tumbuh-tumuhan sebagai produksi primernya. 

“ Jadi pengertian air secara budidaya perikanan” adalah 

Medium/tempat untuk proses kehidupan suatu organisme perairan, 

seperti : ikan, organisme perairan, udang-udangan dan tumbuh-

tumbuhan yang telah srsuai dengan parameter fisika, kima, dan 

biologi air tersebut. 

3.Fungsi Air 

a. Fungsi Air Dalam Tubuh Ikan : 

      a.  Mengatur tekanan osmosa dalam tubuh ikan 

      b.  Mengatur proses metabolisme pada tubuh ikan 

      c.  Membantu dalam proses pernapasan pada ikan 

      d.  Pengangkut dan pelarut zat-zat makanan pada tubuh ikan 



 
 

        e.  Pengangkut dan pelarut oksigen dalam tubuh ikan 

        f. Pengangkut dan pelarut darah keseluruh jaringa tubuh ikan 

        g.  Menjaga kesegaran tubuh ikan/suhu tubuh ikan. 

 

b. Fungsi Air Bagi Ikan 

Secara umum fungsi air bagi ikan adalah sebagai 

tempat/medium bagi ikan untuk melangsungkan proses 

hidupnya dan untuk berkembang biak dengan persyaratan 

apabila air tersebut, kualitasnya mendukung untuk kehidupan 

ikan/organisme perairan. 

Secara khusus fungsi air bagi ikan dapat digunakan : 

a. Untuk media hidup 

b. Untuk mencari makan 

c. Untuk media perkembang biakan (reproduksi an tumbuh 

berkembang). 

d. Untuk membantu  proses metabolisme. 

4.Sumber-sumber air 

Air dapat diperoleh dari beberapa sumber, antara lain : 

1.  Air Laut          4. Air Tanah 

2.  Air Sungai      5. Air Drainase (irigasi) 

3.  Air Hujan        6. Danau dan Waduk. 

 

5. Jenis-jenis parameter Fisika Air : 

1. Temperatur (suhu) 

Suhu suatu perairan dipengaruhi oleh musim, ketinggian dari 

permukaan laut , waktu dalam satu hari, sirkulasi udara, penutupan 

awan, aliran dan kedalaman dari permukaan air. Perubahan suhu 

berpengaruh terhadap proses fisika, kimia dan biologi air. 

Peningkatan suhu dapat mengakibatkan peningkatan reaksi 

kimia, evaporasi dan penurunan kelarutan gas dalam air seperti : 

gas-gas O2, CO2 , CH4 , dan sebagainya. 



 
 

Kecepatan metabolisme dan respirasi orgnisme air juga 

memperlihatkan peningkatan dengan naiknya suhu yang selanjutnya 

mengakibatkan peningkatan konsumsi oksigen. Suhu sangat 

berperan dalam mengendalikan kondisi ekosistem perairan. 

Suhu air sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan 

pertumbuhan organisme di dalam air, termasuk ikan. Secara umum 

peningkatan suhu hingga nilai tertentu diikuti dengan peningkatan 

pertumbuhan. Di atas nilai tersebut pertumbuhan mulai terganggu 

bahkan pada suhu tertentu ikan bisa mati. 

Pada keadaan suhu di dalam tambak cukup tinggi maka kelarutan 

Oksigen terlarut cepat, yang berarti memerlukan Oksigen makin 

tinggi. Kisaran suhu yang optimal bagi ikan bandeng adalah 28 

derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Alat yang 

digunakan untuk mengukur suhu adalah Thermometer. 

2. Aroma 

Aroma atau bau(odor) bersifat “ Chemical senses “ karena 

merupakan suatu kontak langsung antara contoh air dengan 

“Receptor cell” yang terletak di hidung. Mekanisme kerja dari 

“Receptor cell” belum dapat dijelaskan secara tepat, oleh karenanya 

penilaian aroma air sangat bersifat subyektip. 

3. Kekeruhan dan Kecerahan 

Kecerahan air  bergantung pada warna dan kekeruhan. 

Kecerahan adalah ukuran transparansi perairan yang ditentukan 

secara visual dengan menggunakan secchi disk yang pertama kali 

dikembangkan oleh Profesor Secchi sekitar abad XIX. 

Nilai kecerahan yang diungkapkan dengan satuan meter sangat 

dipengaruhi oleh keadaan cuaca, waktu pengukuran, kekeruhan dan 

padatan tersuspensi serta ketelitian orang yang melakukan 

pengukuran. Pengukuran kecerahan sebaiknya dilakukan pada saat 

cuaca cerah. 

Kekeruhan menggambarkan sifat optik yang ditentukan 

berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh 



 
 

bahan-bahan yang terdapat dalam air. Kekeruhan disebabkan oleh 

anorganik baik bahan organik dan tersuspensi maupun terlarut 

seperti lumpur, bahan anorganik dan bahan organik seperti plankton 

dan mikroorganisme lainnya.   

Nilai kecerahan yang baik untuk pertumbuhan ikan bandeng di 

tambak pembesaran berkisar antara 25 cm – 35 cm. 

Kecerahan Perairan dapat diukur dengan menggunakan alat 

sechi disk. 

4. Salinitas 

Salinitas atau kadar garam adalah konsentrasi dari total ion yang 

terdapat di peraiairan yang menggambarkan padatan total dari air 

setelah semua karbonat dikonversi menjadi oksida , bromida dan 

iodida dikonversi menjadi klorida dan semua bahan organik telah 

dioksida. 

Salinitas ini dinyataan dalam satuan gram/kg air atau ppt (part per 

thousand   ).    Nilai salinitas  sangat menentukan jenis perairan 

tersebut, di alam dikelompokkan menjadi 3 yaitu : 

1. Perairan tawar, salinitas < 0,5 ppt 

2. Perairan payau, salinitas > 0,5 – 30 ppt 

3. Perairan laut, salinitas > 30 ppt 

Pada perairan payau dapat dikelompokkan lagi berdasarkan 

kisaran salinitas yang ada yaitu :  

1. Oligohalin, salinitas  0.5 – 3,0 ppt 

2. Mesohalin, salinitas > 3,0 – 16 ppt 

3. Polyhaline, salinitas > 16,0 – 30 ppt 

Ikan bandeng sebagai ikan air laut dapat hidup pada perairan 

yang mempunyai kisaran salinitas cukup lebar karena itu disebut 

euryhalin. Tetapi untuk tumbuh dan berkembang secara optimall ikan 

bandeng membutuhkan salinitas sekitar 12 – 20 ppt. Dengan 

salinitas yang optimal, energi yang digunakan untuk mengatur 

keseimbangan osmotik dan penyesuaian kepekatan cairan tubuh 



 
 

dengan air tambak cukup rendah sehingga sebagian besar energi 

asal makanan dapat digunakan untuk pertumbuhan. 

Perubahan salinitas dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Ketika 

hujan lebabt air tawar masuk ke dalam tambak. Keadaan ini dapat 

menyebabkan penurunan salinitas. Peningkatan salinitas terjadi  

dikala musim kemarau, pada saat penguapan air tinggi dan 

pengganti air terbatas.   

Tabel 1. Salinitas air berdasarkan persentase garam terlarut 

Salinitas Air Berdasarkan Persentase Garam Terlarut 

Air Tawar Air Payau Air Saline Brine 

< 0.05 % 0.05 – 3 % 3 – 5 % > 5 % 

Zat terlarut meliputi garam-garam anorganik, senyawa-senyawa 

organik yang berasal dari organisme hidup, dan gas-gas yang 

terlarut. Garam-garaman utama yang terdapat dalam air laut adalah 

klorida (55,04%), natrium (30,61%), sulfat (7,68%), magnesium 

(3.69%), kalsium (1,16%), kalium (1,10%) dan sisanya (kurang dari 

1%) teridiri dari bikarbonat, bromida, asam borak, strontium dan 

florida. Tiga sumber utama dari garam-garaman di laut adalah 

pelapukan batuan di darat, gas-gas vulkanik dan sirkulasi lubang-

lubang hidrotermal (hydrothermal vents) di laut dalam. Keberadaan 

garam-garaman mempengaruhi sifat fisis air laut (seperti: densitas, 

kompresibilitas, titik beku, dan temperatur dimana densitas menjadi 

maksimum) beberapa tingkat, tetapi tidak menentukannya. Beberapa 

sifat (viskositas, daya serap cahaya) tidak terpengaruh secara 

signifikan oleh salinitas. Dua sifat yang sangat ditentukan oleh jumlah 

garam di laut (salinitas) adalah daya hantar listrik (konduktivitas) dan 

tekanan osmosis. 

Jika lebih dari itu, air dikategorikan sebagai air payau atau 

menjadi saline bila konsentrasinya 3 sampai 5%. Lebih dari 5%, ia 

disebut brine. 

Kandungan garam mempunyai pengaruh pada sifat-sifat air laut. 

Karena mengandung garam, titik beku air laut menjadi lebih rendah 

http://id.wikipedia.org/wiki/Air_payau
http://id.wikipedia.org/wiki/Brine


 
 

daripada 0 0C (air laut yang bersalinitas 35 %0 titik bekunya -1,9 0C), 

sementara kerapatannya meningkat sampai titik beku (kerapatan 

maksimum air murni terjadi pada suhu 4 0C). Sifat ini sangat penting 

sebagai penggerak pertukaran massa air panas dan dingin, 

memungkinkan air permukaan yang dingin terbentuk dan tenggelam 

ke dasar sementara air dengan suhu yang lebih hangat akan 

terangkat ke atas. Sedangkan titik beku dibawah 0 0C memungkinkan 

kolom air laut tidak membeku. Sifat air laut yang dipengaruhi 

langsung oleh salinitas adalah konduktivitas dan tekanan osmosis. 

Refraktometer merupakan alat pengukur salinitas yang cukup 

umum. Juga disebut sebagai pengukur indeks pembiasan pada 

cairan yg dapat digunakan untuk mengukur kadar garam. Prinsip alat 

ini adalah dengan memanfaatkan indeks bias cahaya untuk 

mengetahui tingkat salinitas air, karena memanfaatkan cahaya maka 

alat ini harus dipakai ditempat yang mendapatkan banyak cahaya 

atau lebih baik kalau digunakan dibawah sinar matahari jadi sehabis 

kita mengambil sampel air laut kita langsung menghitungnya dengan 

alat ini.  

5. Cahaya  

Merupakan sumber energi utama pada ekosistem perairan. 

Cahaya memiliki 2 fungsi utama di perairan yaitu (Jeffries dan Mills, 

1996) : 

a. Memanasi air yang menyebabkan perubahan suhu dan berat 

jenis (densitas) dan berakiat pada terjadinya percampuran 

massa dan kimia air. Perubahan suhu juga mempengaruhi 

tingkat kecocokan perairan sebagai habitat bagi suatu organisme 

akuatik karena setiaporganisme akuatik memiliki kisaran suhu 

minimum dan maksimum tertentu untuk hidupnya. 

b. Cahya menjadi sumber energi bagi proses fotosintesa oleh algae 

dan tumbuhan air. 



 
 

c. Cahaya sangat berpengaruh pada tingkah laku organisme 

aquatik. Algae planktonik memperlihatkan respon yang berbeda 

terhadap perubahan intensitas cahaya. 

 

6. Komposisi Kimia Air 

1. Derajat Keasaman (pH) 

Nilai keasaman (pH) merupakan indikasi atau tanda kalau air 

bersifat asam, basa (alkali) atau netral. Keasaman sangat 

menentukan kualitas air karena juga sangat menentukan proses 

kimiawi dalam air. Hubungan keasaman air dengan kehidupan ikan 

sangat besar. Titik kematian ikan pada pH asam adalah 4 dan pada 

pH basa adalah 11. Ikan air tawar kebanyakan akan hidup baik pada 

kisaran pH sedikit asam sampai netral, yaitu 6,5 – 7,5. Sementara 

keasaman air untuk reproduksi atau perkembangbiakan biasanya 

akan baik pada pH 6,4-7,0 sesuai jenis ikan. Oleh karena itu, dalam 

pemeliharaan ikan sebaiknya kondisi air dijaga agar berada pada 

kisaran nilai tersebut. 

Alat untuk mengukur derajat keasaman air adalah pH meter, 

kertas lakmus. 

2. CO2 terlarut 

Gas karbondioksida/asam arang merupakan hasil buangan oleh 

semua makhluk hidup melalui proses pernafasan. Karbondioksida ini 

di dalam air dapat berada dalam bentuk CO2 bebas terlarut dan 

karbonat terikat. CO2 dari udara masuk ke dalam air melalui difusi, 

hasil fotosintesis tanaman air dan senyawa yang masuk bersama air 

hujan. Karbondioksida sangat mudah larut dalam pelarut, termasuk 

air. Dalam jumlah atau kadar tertentu, karbondioksida ini dapat 

merupakan racun. Ikan mempunyai naluri yang kuat dalam 

mendeteksi kadar karbondioksida dan akan berusaha menghindari 

daerah atau area yang kadar CO2nya tinggi. Dengan kadar CO2 

mencapai lebih dari 10 mg/l sudah bersifat racun bagi ikan karena 

ikatan atau kelarutan oksigen dalam darah terhambat. Tanda visual 



 
 

pada ikan budidaya yang kadar CO2nya tinggi adalah berkumpulnya 

ikan dengan kondisi susah bernafas. 

3. O2 terlarut 

Gas oksigen larut dalam air, tetapi tidak bereaksi dengan air. 

Keberadaan oksigen dalam air dibanding di udara sangat berbeda, 

yaitu jauh lebih banyak di udara karena mencapai hampir dua puluh 

kali. Oleh karena itu, kehidupan di air, termasuk ikan sangat 

membutuhkan cara atau kreativitas agar kebutuhan oksigen 

terpenuhi. 

Kebutuhan oksigen untuk setiap jenis ikan sangat berbeda karena 

perbedaan sel darahnya. Ikan yang gesit umumnya lebih banyak 

membutuhkan oksigen. Sementara ikan labirintisiseperti lele, catfish 

dan gurame yang dapat mengambil oksigen langsung dari udara 

tentunya kadar oksigen dalam air tidak terlalu berpengaruh pada 

kehidupannya. Secara teori, kadar oksigen terendah agar ikan bisa 

hidup dengan baik adalah lebih dari 5 mg/l. 

 

C. Tugas 

Coba anda sebutkan dan jelaskan  komponen-komponen yang 

merupakan parameter fisika Dn parameter kimia air selain yang 

disebutkan di atas dan bagaiman hubungan dan keterkaitan dari 

komponen-komponen tersebut dalam mendukung keberhasilan dari 

budidaya perikanan. 

 

D. Latihan Soal  

1. Jelaskan pengertian dari air secara umum dan air dalam budidaya 

perikanan ? 

2. Jelaskan apa yang anda ketahui tentang hubungan suhu, oksigen 

dan salinitas dalam suatu perairan untuk mendukung proses 

kehidupan organisme air  yang  dibudidayakan? 

3. Sebutkan dan jelaskan factor apa saja yang dapat menyebabkan 

turunnya kualitas air ? 



 
 

4. Jelaskan bagaiman hubungan tingkat keasaman (pH) air dengan 

kehidupan ikan yang dipelihara 

5. Jelaskan apa yang anda ketahui tentang kekeruhan dan 

kecerahan perairan dalam mendukung kehidupan organisme 

dalam perairan terutama untuk ikan yang dibudidayakan 

 

D. Rangkuman  

Ekologi perairan mempelajari komponen abiotik dan biotik yang 

saling berinteraksi. 

Air adalah zat atau materi atau unsur yang penting bagi semua 

bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi, tetapi tidak 

di planet lain. Air  menutupi hampir 71% permukaan bumi. Terdapat 

1,4 triliun kilometer kubik (330 juta mil³) tersedia di bumi.Air sebagian 

besar terdapat di laut (air asin) dan pada lapisan-lapisan es (di kutub 

dan puncak-puncak gunung), akan tetapi juga dapat hadir sebagai 

awan, hujan, sungai, muka air  tawar, danau, uap air, dan lautan es. 

Jenis-jenis parameter fisika diantaranya adalah : suhu 

(temperature), aroma (bau), keceraha dan kekeruhan, salinitas dan 

cahaya. 

Jenis-jenis parameter kimia air diantaranya adalah : Oksigen 

terlarut, karbondioksida dan derjat keasaman air (pH)  

 

E. Umpan Balik 

Cocokkan hasil jawaban denganmaterii yang terdapat di bagian  

diktat ini.Hitung jawaban Anda yang benar.Kemudian gunakan rumus 

untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi 

Tingkat Penguasaan = Jumlah Jawaban Benar   x 100 % 

        Jumlah Keseluruhan soal 

Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang 

sudah dipelajari mencapai 

91 % - 100% : Amat Baik 

81 % -. 90,00 % : Baik 



 
 

71 % - 80,99 % : Cukup 

61 % - 70,99 % : Kurang 

 

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori 

“Baik”), maka disarankan mengulangi materi. 

 

 

 



 
 

III.  KEGIATAN BELAJAR II 

1. Judul 
Judul dari kegiatan belajar II adalah : Organisme dan    ekosistem air  

2.   Indikator 

Adapun indikator ketercapaian kompetensi pada materi ini adalah, 

mahasiswa  :  

1. Mampu menjelaskan konsep ekosistem perairan 

2. Mampu menjelaskan kehidupan organisme dalam lingkungan 

perairan 

3. Mampu menjelaskan organisme plankton, nekton, benthos dan 

periphiton 

 

3.Uraian Materi  
A. Konsep ekosistem air 

Ekosistim adalah merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk 

dari proses interaksi timbal balik antar-mahluk hidup dalam suatu 

komunitas dalam lingkungan abiotiknya (Resosoedarmo et al. 

1989). Menurut Odum (1996) ekosistem atau sistem ekologi 

merupakan pertukaran bahan-bahan antara bagian-bagian yang 

hidup dan yang tak hidup di dalam sistem. Dua komponen dasar 

yang saling mengetahui dalam suatu ekosistem, yaitu organisme-

organisme yang merupakan komponen biotik dan lingkungan fisik-

kimia sebagai komponen abiotik. Ada berbagai ekosistem yang 

dapat kita temui di permukaan bumi, salah satu contohnya adalah 

ekosistem perairan. 

 

B. Komponen penyusun ekosistem perairan 

Menurut (Odum 1996) Komponen penyusun 

ekosistem perairan adalah:  

1. Abiotik 

a. Substansi organik, seperti: karbohidrat, protein, lemak, dan 

lain-lain. 

b. Substansi an-organik, seperti: nitrogen, fosfor, sulfur, kalsium, 

dan lain- lain. 



 
 

c. Iklim, seperti suhu dan faktor fisik lainnya. 

2. Biotik 

a. Produsen, yaitu makhluk hidup yang dapat menghasilkan 

makanan sendiri (autotrof) termasuk tanaman hijau dan 

bakteri kemoshintetik. 

b. Konsumen makro, seperti hewan (fagotrof). 

c. Konsumen mikro, seperti dekomposer/osmotrof (safrotrof). 

Ekosistem perairan merupakan kesatuan menyeluruh antara 

unsur biotik dan abiotik perairan yang saling memengaruhi. Tipe 

ekosistem perairan dapat dibedakan atas perbedaan salinitas, yaitu 

perairan tawar, perairan estuari (payau), dan perairan laut. Khusus 

pada ekosistem perairan tawar, berdasarkan tipe alirannya 

dibedakan menjadi dua, yakni perairan tergenang (lentik) dan 

perairan mengalir (lotik). 

Klasifikasi ekologis organisme air tawar 

1. Plankton, merupakan organisme yang hidupnya tidak dapat 

melawan arus, terdiri dari fitoplankton (nabati) dan zooplankton 

(hewani). 

2. Perifiton, merupakan organisme yang menempel pada substrat. 

3. Benthos/benthik organism, merupakan organisme yang hidupnya 

di dasar perairan. Berdasarkan cara makannya dibedakan 

menjadi pemakan penyaring (seperti kerang) dan pemakan 

deposit (seperti siput). 

4.  Nekton, merupakan organisme yang mampu melawan arus. 

5. Neuston, merupakan organisme yang hidupnya berasosiasi 

dengan permukaan perairan. 

C. Tugas 

 Identifikasi perairan sekitar tempat tinggal  anda tentang 

komponen-komponen yang menyusun ekosistemnya dan 

bagaimana hubungan timbal balik antara komponen penyusun 

ekosistem tersebut dan menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap 

komponen penyusun ekosistemnya. 



 
 

 

D.Tugas 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ekosistem ? 

2. Sebutkan dan jelaskan  komponen penyusun ekosistem 

perairan? 

3. Sebutkan 5 karakteristik perairan tergenang 

4. Jelaskan bagaimana zonasi perairan tergenang secara vertikal  

 

E. Rangkuman 

Ekosistim adalah merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk 

dari proses interaksi timbal balik antar-mahluk hidup dalam suatu 

komunitas dalam lingkungan abiotiknya (Resosoedarmo et al. 1989). 

Menurut Odum (1996) ekosistem atau sistem ekologi merupakan 

pertukaran bahan-bahan antara bagian-bagian yang hidup dan yang 

tak hidup di dalam sistem. 

Komponen Ekosistim perairan : 

1. Abiotik 

Substansi organik, seperti: karbohidrat, protein, lemak, dan lain-

lain.Substansi an-organik, seperti: nitrogen, fosfor, sulfur, 

kalsium, dan lain- lain. Iklim, seperti suhu dan faktor fisik lainnya. 

2. Biotik 

a. Produsen, yaitu makhluk hidup yang dapat menghasilkan 

makanan sendiri (autotrof) termasuk tanaman hijau dan 

bakteri kemoshintetik. 

b. Konsumen makro, seperti hewan (fagotrof). 

c. Konsumen mikro, seperti dekomposer/osmotrof 

(safrotrof). 

 

F. Umpan Balik 

Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian  

diktat ini.Hitung jawaban Anda yang benar.Kemudian gunakan rumus 

untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi 

 



 
 

 

Tingkat Penguasaan = Jumlah Jawaban Benar   x 100 % 

        Jumlah Keseluruhan soal 

Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang 

sudah dipelajari mencapai 

91 % - 100% : Amat Baik 

81 % -. 90,00 % : Baik 

71 % - 80,99 % : Cukup 

61 % - 70,99 % : Kurang 

 

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori 

“Baik”), maka disarankan mengulangi materi. 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

J. IV.    KEGIATAN BELAJAR III 

1. Judul  

Judul dari kegiatan belajar III adalah : Faktor Pembatas Ekosistem 

Perairan   

2. Indikator  
Adapun indikator ketercapaian kompetensi pada materi ini adalah, 

mahasiswa mampu  :  

1. Mampu menjelaskan Pengertian factor pembatas 

2. Mampu menjelaskan factor pembatas (abiotic) 

3. Urairan Materi  

A. Pengertian Faktor Pembatas 

Faktor pembatas adalah suatu yang dapat menurunkan tingkat 

jumlah dan perkembangan suatu ekosistem . faktor lingkungan 

menjadi faktor pembatas, baik itu abiotik maupun biotik. Abiotik 

diantaranya adalah suhu,kecepatan,arus dan pH. 

Pengertian tentang faktor lingkungan sebagai faktor pembatas 

kemudian dikenal sebagai Hukum faktor pembatas, yang 

dikemukakan oleh F.F Blackman, yang menyatakan: jika semua 

proses kebutuhan tumbuhan tergantung pada sejumlah faktor yang 

berbeda-beda, maka laju kecepatan suatu proses pada suatu waktu 

akan ditentukan oleh faktor yang pembatas pada suatu saat. 

a. Faktor Pembatas (Abiotik) 

1. Suhu 

o Organisme dapat hidup pada suhu sampai 300oC dengan 

kisaran suhu – 200 

 sampai 100 oC. 

 Akan tetapi kebanyakan organisme hanya dapat hidup 

pada kisaran suhu yang 

 lebih sempit. 



 
 

 Pada umumnya batas atas (maksimum) lebih kritis atau 

lebih 

 Membahayakan kehidupan organisme daripada 

batas  bawah (minimum). 

 Pada ekosistem perairan, variasi suhu lebih sempit 

daripada ekosistem darat. Oleh 

 karena itu, biasanya organisme perairan mempunyai 

kisaran toleransi terhadap    

 suhu lebih sempit daripada organisme darat. Misal: algae 

air dan algae darat, 

 invertebrata  air dan darat seperti serangga 

 Suhu air bepengaruh terhadap kelangsungan hidup, 

pertumbuhan, morfologi,  reproduksi, tingkah laku, laju 

pergantian kulit dan metobolisme udang. 

 Udang hidup pada suhu air 21-32o 

 Suhu untuk ikan berkisar 25-30o 

 

2. Radiasi cahaya matahari 

Cahaya matahari mempunyai dua fungsi yang saling 

berlawanan, di satu pihak radiasi cahaya matahari 

menguntungkan karena sebagai sumber energi bagi proses 

fotosintesa. Dilain pihak, radiasi cahaya matahari merugikan 

karena   cahaya matahari langsung akan merusak atau 

membunuh protoplasma. 

Dari segi ekologi, bagi kehidupan organisme yang penting 

radiasi adalah kualitas sinar (panjang gelombang dan warna) 

dan intensitas cahaya (lama penyinaran), karena laju 

fotosintesa akan bervariasi sesuai dengan perbedaan panjang 

gelombang yang ada. 

 

 

 



 
 

3.  Arus dan tekanan air. 

 Arus air tidak hanya mempengaruhi konsentrasi gas dalam 

air, tetapi juga secara 

 langsung sebagai faktor pembatas. 

 Misal perbedaan organisme sungai dan danau sering 

disebabkan oleh arus yang deras pada sungai. 

 Tumbuhan dan binatang di sungai harus mampu 

menyesuaikan diri terhadap arus baik secara morfologis 

dan fisiologis. 

4.  pH (Derajat keasaman) 

Yaitu log negt dan kepekaan ion H yang terlepas dalam 

larutan mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan 

tumbuh2an dan hewan air. pH 5-8 hidup normal. 

2. Faktor pembatas kimiawi dan non fisik 

Faktor pembatas nonfisik adalah unsur-unsur nonfisik 

seperti zat kimia yang terdapat dalam lingkungan akan menjadi 

faktor pembatas bagi organisme-organisme untuk dapat hidup 

dan berinteraksi satu sama lainnya. Kondisi lingkungan 

perairan (aquatic) berbeda dengan kondisi lingkungan daratan 

(terrestrial), terutama ditinjau dari keberadaan unsur kimiawi 

seperti; O2, CO2, dan gas-gas terlarut lainnya yang dapat 

diperoleh organisme di lingkungannya. 

Garam biogenik adalah garam-garam yang terlarut dalam 

air, seperti karbon (C), hidrogen (H), oksigen (O), nitrogen (N), 

sulfur (S), posfor (P), kalium (K), kalsium (Ca), dan magnesium 

(Mg). Zat kimia ini merupakan unsur vital bagi keberlanjutan 

organisme tertentu. 

B. Tugas 

Dari materi di atas coba anda simpulkan dan berikan pendapat 

tentang tentang factor-faktor pembatas organisme dalam suatu 

ekosistim ? 



 
 

 

C. Latihan Soal 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan factor pembatas ekosistem 

perairan ? 

2. Sebutkan factor-faktor pembatas abiotik ? 

3. Jelaskan dengan singkat mengapa dikatakan cahaya matahari 

mempunyai dua fungsi yang saling berlawanan ? 

 

D. Rangkuman 

Faktor pembatas adalah suatu yang dapat menurunkan tingkat 

jumlah dan perkembangan suatu ekosistem . faktor lingkungan 

menjadi faktor pembatas, baik itu abiotik maupun biotik. Abiotik 

diantaranya adalah suhu,kecepatan,arus dan pH. 

Pengertian tentang faktor lingkungan sebagai faktor pembatas 

kemudian dikenal sebagai Hukum faktor pembatas, yang 

dikemukakan oleh F.F Blackman, yang menyatakan: jika semua 

proses kebutuhan tumbuhan tergantung pada sejumlah faktor yang 

berbeda-beda, maka laju kecepatan suatu proses pada suatu waktu 

akan ditentukan oleh faktor yang pembatas pada suatu saat. 

Faktor pembatas (abiotik): 

- Suhu 

- Kecepatan 

- Arus 

- Ph 

- Salinitas 

- DO,COD,BOD 

- Kekeruhan 

- Konduktivitas 

 

E. Umpan Balik 

Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian 

belakang diktat ini.Hitung jawaban Anda yang benar.Kemudian 



 
 

gunakan rumus untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap 

materi 

 

Tingkat Penguasaan = Jumlah Jawaban Benar   x 100 % 

        Jumlah Keseluruhan soal 

Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang 

sudah dipelajari mencapai 

91 % - 100% : Amat Baik 

81 % -. 90,00 % : Baik 

71 % - 80,99 % : Cukup 

61 % - 70,99 % : Kurang 

 

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori 

“Baik”), maka disarankan mengulangi materi. 

 

  



 
 

 

  



 
 

K. V.  KEGIATAN BELAJAR IV 

 

1. Judul  

Judul dari kegiatan belajar IV adalah : Dampak Aktivita Manusia 

Terhadap Ekosistem Perairan 

2. Indikator  
Adapun indikator ketercapaian kompetensi pada materi ini adalah, 

mahasiswa mampu  :  

1. Memahami dan mengetahui tentang Macam zat racun/pencemar  

2. Memahami dan mengetahui Transport dan bioakumulasi zat racun 

dalam perairan  

3. Memahami dan mengetahui Efek sublethal terhadap organisme 

perairan  

4. Mengetahui dan menjelaskan pengertian erosi, eutropikasi, 

sedimentasi, dan Pendangkalan 

3. Urairan Materi  

A. Jenis  racun dan dampak yang ditimbulkan terhadap ekosistem 

perairan 

Pencemaran lingkungan hidup perairan yang paling signifikan 

disebabkan oleh tumpahan minyak dan zat kimia berbahaya beracun 

(B3). Indonesia sebagai negara yang wilayah sebagian perairannya 

merupakan jalur transportasi laut yang sangat ramai. 

Pusat Studi Kemaritiman dan Pembangunan Laut Tropis selama 

ini membuat kajian yang terkait dengan konservasi dan eksplorasi 

sumber daya kelautan baik sumber daya yang dapat pulih 

(renewable resources) seperti ikan, terumbu karang dan hutan 

mangrove. Sedangkan untuk sumber daya tidak dapat pulih 

(unrenewable resources) seperti energi, pertambangan, dan jasa-

jasa lingkungan (natural services) seperti wisata bahari dan 

pelayaran. 



 
 

Tumpahan minyak bumi akan merusak ekosistem laut terutama di 

wilayah pesisir seperti ekosistem terumbu karang, ekosistem lamun, 

dan ekosistem hutan mangrove. 

Ekosistem tersebut merupakan tempat memijah dan tempat 

mencari makan bagi ribuan organisme laut. Kerusakan pada 

ekosistem tersebut akan mengakibatkan kematian bahkan punahnya 

sebagian organisme laut seperti coral, ikan karang, alga, dan lamun 

serta akan memutus rantai makanan di laut. 

Tumpahan minyak juga akan menurunkan produkstivitas primer di 

perairan dan pada akhirnya akan menghilangkan mata pencaharian 

masyarakat yang menggantungkan hidupnya di perairan laut. Untuk 

merestorasi wilayah yang terpapar tumpahan minyak dapat dilakukan 

dengan cara sebagai berikut: 

Menggunakan nano membrane filtration, yaitu Teknik ini telah 

digunakan selama beberapa tahun terakhir ini yang bertujuan untuk 

melakukan pemurnian air. Di dalam prosesnya, teknik ini berupaya 

untuk menghilangkan komponen-komponen tertentu seperti zat 

pewarna, polutan mikro, zat-zat organik, logam berat, dan ion 

multivalen. 

Metode fisik dan kimia (post product), penanganan secara kimia 

dan fisika merupakan cara penanganan cemaran minyak bumi yang 

membutuhkan waktu yang relatif singkat. Tetapi metode ini dapat 

menyebabkan kerusakan lingkungan. Metode fisika yang dapat 

digunakan ialah dengan mengambil kembali minyak bumi yang 

tumpah dengan oil skimmer. Metode ini dapat dilakukan jika minyak 

bumi yang tumpah belum menyebar kemana-mana. 

Jika minyak bumi telah mengendap dan menyebar terutama ke 

wilayah sensitif seperti hutan mangrove, sulit dilakukan dengan 

metode ini. 

Penanganan dengan metode kimia ialah dengan mencari bahan 

kimia yang mempunyai kemampuan mendispersi minyak. Tetapi 

pemakaian senyawa kimia hanya bersifat memindahkan masalah. Di 



 
 

satu pihak perlakuan dispersan dapat mendispersi minyak bumi 

sehingga menurunkan tingkat pencemaran, tetapi di lain pihak 

penggunaan dispersan telah dilaporkan bersifat sangat toksik pada 

biota laut. 

Biocide untuk menghambat Sulfate Reducing 

Microorganism (SRM), penanganan pencemaran lingkungan dengan 

menggunakan biocide dilakukan dengan menambahkan bahan-

bahan kimia yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme yang 

menghasilkan bahan pencemar. Cara ini di samping dapat 

membunuh seluruh bakteri termasuk bakteri yang mampu 

mendegradasi bahan pencemar juga mengakibatkan munculnya 

pencemar lain yang berbahaya. 

Bioremediasi, teknik lain yang mulai berkembang saat ini adalah 

penanganan pencemaran dengan memanfaatkan makhluk hidup 

atau lebih dikenal dengan Bioremediasi. Teknik ini umumnya 

memanfaatkan mikroorganisme dalam mendegradasi bahan-bahan 

pencemar. 

Teknik ini terbukti lebih efesien dan murah, namun saat ini 

pemanfaatan bioremediasi hanya sebatas merehabilitasi lahan-lahan 

yang tercemar. Penggunaan mikroorganisme ini telah berhasil 

diterapkan untuk pengolahan limbah dalam sistem terkontrol. Teknik 

ini memiliki potensi aplikasi yang luas baik di darat maupun di 

perairan untuk mengobati tanah, sedimen, dan air yang 

terkontaminasi oleh minyak dan zat lainnya. 

Saat ini pemanfaatan bakteri atau mikroorganisme dalam 

kegiatan bioremediasi di alam terbuka terus dikembangkan 

diantaranya untuk pembersihan tumpahan minyak di wilayah pesisir. 

Air merupakan media yang lebih sensitif dibandingkan tanah, oleh 

sebab itu memerlukan teknik remediasi yang berbeda. 

Beberapa jenis bakteri yang dapat digunakan untuk teknik 

bioremediasi dalam mengatasi pencemaran yang diakibatkan oleh 

kegiatan eksplorasi minyak adalah Thimicrospira, Arcobacter, dan 



 
 

Thiobachilus. Pada umumnya bakteri-bakteri ini bekerja secara 

bersama dalam mendegradasi bahan pencemar atau dikenal dengan 

istilah konsorsium bakteri. 

Tumpahan minyak bumi akan merusak ekosistem laut terutama di 

wilayah pesisir seperti ekosistem terumbu karang, ekosistem lamun, 

dan ekosistem hutan mangrove. 

Ekosistem tersebut merupakan tempat memijah dan tempat 

mencari makan bagi ribuan organisme laut. Kerusakan pada 

ekosistem tersebut akan mengakibatkan kematian bahkan punahnya 

sebagian organisme laut seperti coral, ikan karang, alga, dan lamun 

serta akan memutus rantai makanan di laut. 

 

B. Cara merestorasi wilayah yang terpapar tumpahan minyak  

Tumpahan minyak juga akan menurunkan produkstivitas primer di 

perairan dan pada akhirnya akan menghilangkan mata pencaharian 

masyarakat yang menggantungkan hidupnya di perairan laut. Untuk 

merestorasi wilayah yang terpapar tumpahan minyak dapat dilakukan 

dengan cara sebagai berikut: 

1. Menggunakan nano membrane filtration, yaitu Teknik ini telah 

digunakan selama beberapa tahun terakhir ini yang bertujuan 

untuk melakukan pemurnian air. Di dalam prosesnya, teknik ini 

berupaya untuk menghilangkan komponen-komponen tertentu 

seperti zat pewarna, polutan mikro, zat-zat organik, logam 

berat, dan ion multivalen. 

2. Metode fisik dan kimia (post product), penanganan secara 

kimia dan fisika merupakan cara penanganan cemaran minyak 

bumi yang membutuhkan waktu yang relatif singkat. Tetapi 

metode ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. 

Metode fisika yang dapat digunakan ialah dengan mengambil 

kembali minyak bumi yang tumpah dengan oil skimmer. 

Metode ini dapat dilakukan jika minyak bumi yang tumpah 

belum menyebar kemana-mana. Jika minyak bumi telah 



 
 

mengendap dan menyebar terutama ke wilayah sensitif seperti 

hutan mangrove, sulit dilakukan dengan metode ini. 

3. Penanganan dengan metode kimia ialah dengan mencari 

bahan kimia yang mempunyai kemampuan mendispersi 

minyak. Tetapi pemakaian senyawa kimia hanya bersifat 

memindahkan masalah. Di satu pihak perlakuan dispersan 

dapat mendispersi minyak bumi sehingga menurunkan tingkat 

pencemaran, tetapi di lain pihak penggunaan dispersan telah 

dilaporkan bersifat sangat toksik pada biota laut. 

4. Biocide untuk menghambat Sulfate Reducing 

Microorganism (SRM), penanganan pencemaran lingkungan 

dengan menggunakan biocide dilakukan dengan 

menambahkan bahan-bahan kimia yang berfungsi untuk 

membunuh mikroorganisme yang menghasilkan bahan 

pencemar. Cara ini di samping dapat membunuh seluruh 

bakteri termasuk bakteri yang mampu mendegradasi bahan 

pencemar juga mengakibatkan munculnya pencemar lain yang 

berbahaya. 

5. Bioremediasi, teknik lain yang mulai berkembang saat ini 

adalah penanganan pencemaran dengan memanfaatkan 

makhluk hidup atau lebih dikenal dengan Bioremediasi. Teknik 

ini umumnya memanfaatkan mikroorganisme dalam 

mendegradasi bahan-bahan pencemar. 

   Teknik ini terbukti lebih efesien dan murah, namun saat ini 

pemanfaatan bioremediasi hanya sebatas merehabilitasi lahan-lahan 

yang tercemar. Penggunaan mikroorganisme ini telah berhasil 

diterapkan untuk pengolahan limbah dalam sistem terkontrol. Teknik 

ini memiliki potensi aplikasi yang luas baik di darat maupun di 

perairan untuk mengobati tanah, sedimen, dan air yang 

terkontaminasi oleh minyak dan zat lainnya. 

Saat ini pemanfaatan bakteri atau mikroorganisme dalam 

kegiatan bioremediasi di alam terbuka terus dikembangkan 



 
 

diantaranya untuk pembersihan tumpahan minyak di wilayah pesisir. 

Air merupakan media yang lebih sensitif dibandingkan tanah, oleh 

sebab itu memerlukan teknik remediasi yang berbeda. 

Beberapa jenis bakteri yang dapat digunakan untuk teknik 

bioremediasi dalam mengatasi pencemaran yang diakibatkan oleh 

kegiatan eksplorasi minyak adalah Thimicrospira, Arcobacter, dan 

Thiobachilus. Pada umumnya bakteri-bakteri ini bekerja secara 

bersama dalam mendegradasi bahan pencemar atau dikenal dengan 

istilah konsorsium bakteri. 

Salah satu bahan pencemar yang dikhawatirkan keberadaannya 

karena memiliki tingkat toksisitas yang tinggi dalam lingkungan 

perairan adalah sulfide, hydrocarbon dan logam berat. Sulfide dapat 

meyebabkan kematian ikan secara massal karena memiliki sifat 

toksik 10 kali lipat lebih besar daripada Cyanida, mudah terbakar, 

dan bersifat korosif. Hydrocarbon dapat menyebabkan terganggunya 

metobolisme organisme. 

Logam berat sesuai dengan fungsinya dibedakan menjadi logam 

esensial (essential metal) dan non esensial (non-essential metal). 

Jenis logam non esensial antara lain: Kadmium (Cd), Merkuri (Hg), 

dan Timbal (Pb). Bila logam berat ini berikatan atau masuk ke dalam 

tubuh organisme hidup, biasanya menimbulkan efek-efek khusus 

pada makhluk hidup bahkan dapat mengakibatkan cacat permanen. 

Dapat dikatakan bahwa semua logam berat menjadi bahan yang 

akan meracuni tubuh makhluk hidup. Sebagai contoh adalah logam 

Air Raksa (Hg), Kadmium (Cd), dan Timbal (Pb). Merkuri dalam 

bentuk senyawa HgCl2 merupakan bahan yang sangat berbahaya 

karena merupakan logam berat non esensial yang tidak diperlukan 

oleh tubuh makhluk hidup, walau dalam jumlah sedikit. 

Merkuri yang merupakan salah satu unsur logam berat yang 

paling berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan bagi 

kehidupan, baik itu bagi manusia maupun mahluk hidup lainnya. 



 
 

Bahan pencemar Merkuri sangat berbahaya bagi biota di mana 

ambang batas Merkuri menurut Keputusan Menteri Lingkungan 

Hidup No 51 Tahun 2004 yaitu 0,001 mg/l. 

Dampak yang terjadi adalah kerusakan ekosistem bakau, 

terumbu karang, jenis-jenis biota (ikan, kerang, keong), terjadi abrasi, 

hilangnya benih. Merkuri juga dapat memberikan efek domino dalam 

pencemarannya di mana biota yang terpapar oleh Merkuri akan 

mengakumulasi Merkuri dalam tubuhnya dan jika manusia 

mengkonsumsi biota yang mengandung Merkuri manusia juga akan 

terkena paparan dari Merkuri tersebut. Dampak yang timbul akibat 

kontaminasi Merkuri bisa menyebabkan kematian. 

 

C. Tugas 

Jelaskan secara singkat, riset apa saja yang sudah dilakukan 

Pusat Studi Kemaritiman dan Pembangunan Laut Tropis , terkait 

dengan tumpahan minyak dan bahan kimia B3? 

 

D. Latihan Soal 

1. Jelaskan bagaimana minyak merusak lingkungan hidup 

maritim? 

2.  Mahluk hidup apa saja yang mati karena tumpahan minyak?  

3. Jelaskan apa apa dampak lanjutannya dari nomor 2  ?  

4. Jelaskan bagaimana cara merestorasinya?  

 

E. Rangkuman 

Pencemaran lingkungan hidup perairan yang paling signifikan 

disebabkan oleh tumpahan minyak dan zat kimia berbahaya beracun 

(B3). Indonesia sebagai negara yang wilayah sebagian perairannya 

merupakan jalur transportasi laut yang sangat ramai. 

Pusat Studi Kemaritiman dan Pembangunan Laut Tropis selama 

ini membuat kajian yang terkait dengan konservasi dan eksplorasi 

sumber daya kelautan baik sumber daya yang dapat pulih 



 
 

(renewable resources) seperti ikan, terumbu karang dan hutan 

mangrove. Sedangkan untuk sumber daya tidak dapat pulih 

(unrenewable resources) seperti energi, pertambangan, dan jasa-

jasa lingkungan (natural services) seperti wisata bahari dan 

pelayaran. 

Dapat dikatakan bahwa semua logam berat menjadi bahan yang 

akan meracuni tubuh makhluk hidup. Sebagai contoh adalah logam 

Air Raksa (Hg), Kadmium (Cd), dan Timbal (Pb). Merkuri dalam 

bentuk senyawa HgCl2 merupakan bahan yang sangat berbahaya 

karena merupakan logam berat non esensial yang tidak diperlukan 

oleh tubuh makhluk hidup, walau dalam jumlah sedikit. 

Merkuri yang merupakan salah satu unsur logam berat yang 

paling berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan bagi 

kehidupan, baik itu bagi manusia maupun mahluk hidup lainnya. 

 Dampak yang terjadi adalah kerusakan ekosistem bakau, 

terumbu karang, jenis-jenis biota (ikan, kerang, keong), terjadi abrasi, 

hilangnya benih. Merkuri juga dapat memberikan efek domino dalam 

pencemarannya di mana biota yang terpapar oleh Merkuri akan 

mengakumulasi Merkuri dalam tubuhnya dan jika manusia 

mengkonsumsi biota yang mengandung Merkuri manusia juga akan 

terkena paparan dari Merkuri tersebut. Dampak yang timbul akibat 

kontaminasi Merkuri bisa menyebabkan kematian. 

 

F. Umpan Balik 

Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian  

diktat ini. Hitung jawaban Anda yang benar.Kemudian gunakan 

rumus untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi 

 

Tingkat Penguasaan = Jumlah Jawaban Benar   x 100 % 

        Jumlah Keseluruhan soal 

Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang 

sudah dipelajari mencapai 



 
 

91 % - 100% : Amat Baik 

81 % -. 90,00 % : Baik 

71 % - 80,99 % : Cukup 

61 % - 70,99 % : Kurang 

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori 

“Baik”), maka disarankan mengulangi materi. 

 

  



 
 

M.  VI. KEGIATAN BELAJAR V 

1. Judul 

 Adapun indikator ketercapaian kompetensi pada materi ini adalah: 

Ekosistem Perairan    

2. Indikator  

Adapun indikator ketercapaian kompetensi pada materi ini adalah, 

mahasiswa mampu  :  

Mengetahui dan membedakan ekosistim Laut, Estuaria, Danau dan 

sungai 

 

3. Uraian Materi  

A. Ekosistem perairan mengalir 

Ekosistem perairan mengalir merupakan perairan terbuka yang 

dicirikan dengan adanya arus dan perbedaan gradien lingkungan 

serta interaksi antara faktor biotik dan abiotik (Sutrisno 1991). Salah 

satu bentuk dari perairan mengalir adalah sungai. Sungai adalah 

suatu perairan terbuka, memiliki arus, adanya perbedaan gradien 

lingkungan, serta masih dipengaruhi oleh daratan. 

Perairan sungai merupakan salah satu tipe perairan yang 

mengalami perubahan yang sangat relatif cepat. Perubahan tersebut 

sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

membuat fungsi ekologi sungai terlupakan dan diganti dengan fungsi 

sebagai tempat pembuangan limbah-limbah, baik itu yang berasal dari 

rumah tangga, industri, maupun pertanian. Limbah-limbah tersebut 

dapat menyebabkan terjadinya pencemaran yang pada akhirnya akan 

memperpendek kualitas perairan tersebut sehingga terjadi perubahan 

pada komunitas penghuni perairan, antara lain dengan 

menghilangnya suatu jenis organisme asli, perubahan komposisi atau 

munculnya organisme jenis lain yang lebih tahan terhadap kondisi 

lingkungan yang baru (Whitton 1975). 

     Menyadari pentingnya fungsi dari sungai dan juga untuk 



 
 

mempertahankan keanekaragaman hayati yang ada di sungai 

tersebut, sudah seharusnya dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan 

sungai yang baik dan benar agar kualitas dan kuantitasnya tetap 

terpelihara. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengamatan dan 

pengkajian terhadap parameter komponen-komponen penyusun 

sungai di dalamnya, serta hubungan dengan komunitas, sehingga 

terjadinya sistem homeostatis di perairan tersebut dan tidak terjadinya 

perubahan fungsi ekologis dari sungai tersebut. 

 
                                Gambar 3 Dimensi sungai/Lotic system 

                (Sumber: www.eoearth.org/article/River) 
Pada perairan sungai biasanya terjadi percampuran massa air 

secara menyeluruh dan tidak terbentuk stratifikasi vertikal kolom air 

seperti pada perairan lentik. Sungai dicirikan oleh arus yang searah 

dan relatif kencang, serta sangat dipengaruhi oleh waktu, iklim, dan 

pola aliran air. Kecepatan arus, erosi, dan sedimentasi merupakan 

fenomena yang umum terjadi di sungai sehingga kehidupan flora dan 

fauna pada sungai sangat dipengaruhi oleh ketiga variabel tersebut 

(Effendi 2003). 

Menurut Real (1961) dalam Luvi (2000), sungai dibedakan menjadi tiga 

berdasarkan kontinuitas alirannya, antara lain: 

1. Permanent streams 

Merupakan sungai yang menerima sumber air utama melalui 

rembesan air dalam tanah dan aliran mata air yang berasal dari 

bawah permukaan. 

 

http://www.eoearth.org/article/River)


 
 

2. Intermittent streams 

Merupakan sungai yang menerima sumber air utama berasal dari 

aliran permukaan tanah. Karena aliran ini bersifat musiman, maka 

aliran sungai ini biasanya terjadi pada musim hujan. 

3. Interrupted streams 

Merupakan sungai yang mengalir bergantian di atas dan di bawah 

permukaan. 

Ekosistem perairan mengalir berbeda dengan ekosistem perairan 

tergenang dan mangrove. Hal ini terlihat jelas dari keberadaan aliran 

arus (dengan adanya luas penampang yang kecil dan kedalaman 

yang rendah sehingga menyebabkan air yang mengalir cukup besar), 

pertukaran air dengan tanah relatif lebih ektensif pada aliran air, yang 

menghasilkan ekosistem yang lebih terbuka dan metabolisme 

ekosistem tipe heterotrofik dan tekanan oksigen yang lebih merata 

dalam aliran air (Odum 1996), memiliki resident time relatif cepat 

(waktu tinggal arus yang cepat), organisme memiliki adaptasi yang 

khusus terhadap aliran searah, substrat umumnya berupa batu, 

kerikil, pasir, dan lumpur, hampir tidak terdapat stratifikasi suhu dan 

oksigen, rentan terhadap pencemaran, tetapi menghilangkan 

pencemaran dengan cepat. 

Pada perairan tergenang (lentik) pada habitatnya terdapat plankton 

lebih banyak karena arus yang hampir tidak ada sehingga cocok 

dijadikan tempat hidup plankton, neuston, dan juga nekton, memiliki 

residence time yang lama, organismenya tidak terlalu membutuhkan 

adaptasi khusus, terdapat stratifikasi suhu, substrat yang terdapat 

pada perairan tergenang umumnya berupa lumpur halus. 

Pada ekosistem perairan mangrove atau payau, organisme yang 

dapat hidup adalah organisme yang mampu beradaptasi dengan 

salinitas yang cukup tinggi karena merupakan daerah peralihan 

ekosistem laut dan tawar, substrat umumnya berupa lumpur, 

lempung, pasir atau kombinasi dari ketiganya, perairannya 



 
 

bersalinitas payau atau asin, memiliki adaptasi khusus terhadap 

substrat (Fardiaz 1992). 

Penzonasian pada ekosistem mengalir dibagi menjadi dua, yaitu 

berdasarkan gradien dan aliran air (Odum 1996): 

Berdasarkan gradien lingkungan 

Pembagian berdasarkan gradien dibagi menjadi dua, yaitu hulu dan 

hilir, dengan ciri-ciri sebagai berikut. 

a. Hulu 

Hulu mempunyai ciri-ciri daerah yang sempit, perairannya 

dangkal, terdapat di dataran tinggi dengan kadar oksigen tinggi. 

Kepadatan organismenya rendah serta mempunyai arus yang 

cepat. 

b. Hilir 

Hilir mempunyai ciri-ciri daerah yang lebar, perairan dalam, terdapat di 

dataran rendah, kadar oksigen rendah, kepadatan organisme tinggi, 

arusnya lambat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Gambar 4 Zonasi perairan tergenang berdasarkan gradient 

(topografi) lingkungan 

(Sumber: Odum 1996) 

Pembagian berdasarkan aliran air dibedakan menjadi dua, yaitu 

zona aliran cepat dan zona aliran lambat. Kedua zona tersebut 

memiliki ciri khas masing- masing, yaitu: 

a. Zona aliran cepat 

Ciri-ciri zona aliran cepat yaitu: adanya arus yang tinggi 

sehingga mencegah terjadinya akumulasi lumpur dan partikel-

partikel lainnya, terdapat pada daerah dangkal. 

b. Zona aliran lambat 

Ciri-cirinya zona aliran lambat yaitu: adanya arus yang lambat 

sehingga banyak terdapat endapan lumpur dan partikel-partikel 

lainnya, terdapat pada daerah yang memiliki kedalaman yang 

cukup tinggi. 

 
B. Ekosistem Air Payau 

Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut; 

ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam 

air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin 

laut, 

dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut 

yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat 

 

 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan 

oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan 

pencemaran (Soegiarto 1976; Dahuri et al. 2001). 

Wilayah pesisir dalam hal ini adalah ekosistem pesisir yang berarti 

ekosistem semi tertutup yang mempunyai hubungan bebas dengan 

laut terbuka dan menerima masukan air tawar dari daratan. 

Keterkaitan daratan dan pesisir sebagai penghubung antara daratan 

di hulu dan wilayah pesisir, penghantar bahan pencemar dari hulu ke 

pesisir serta dampak yang terjadi di hulu juga dirasakan di pesisir 

karena peran daratan (Bengen 2009). Wilayah pesisir di wilayah tropis 

memiliki tiga ekosistem inti, yakni ekosistem mangrove, lamun 

(seagrass), dan terumbu karang (coral reef). 

Sejak awal tahun 1990-an fenomena degradasi bio-geofisik sumber 

daya pesisir semakin berkembang dan meluas akibat pemanfaatan 

yang berlebihan yang menyebabkan hilangnya ekosistem mangrove, 

terumbu karang, dan estuaria yang selanjutnya dapat mengganggu 

lingkungan biosfer wilayah pantai dan pesisir yang memiliki peran 

produksi yang besar. Sekitar 75% dari luas wilayah nasional adalah 

berupa lautan. Salah satu bagian terpenting dari kondisi geografis 

Indonesia sebagai wilayah kepulauan adalah wilayah pantai dan 

pesisir dengan garis pantai sepanjang 81.000 km. Wilayah pantai dan 

pesisir memiliki arti yang strategis karena merupakan wilayah 

interaksi/peralihan (interface) antara ekosistem darat dan laut yang 

memiliki sifat dan ciri yang unik dan mengandung produksi biologi 

cukup besar serta jasa lingkungan lainnya (Dahuri et al. 2001) 

C. Ekosistem Danau 

Sesuai dengan nama yang dimilikinya, ekosistem danau merupakan 

ekosistem yang cakupan wilayahnya berupa danau dan sekitarnya. 

Ekosistem sendiri merupakan interaksi timbal balik antara makhluk 

hidup dengan lingkungannya. Sedangkan danau merupakan ceruk 

atau sekungan yang terdapat pada permukaan Bumi dan terisi oleh 

air. Sehingga dapat dikatakan bahwa ekosistem danau ini merupakan 



 
 

hubungan dari beberapa populasi yang hidup di suatu ceruk atau 

cekungan terisi air di permukaan Bumi, dan saling mengadakan 

interaksi baik langsung maupun tidak langsung dengan lingkungannya 

(hubungan berupa timbal balik). Ekosistem danau ini termasuk ke 

dalam ekosistem air tawar, meskipun secara umum  air di danau bisa 

juga terisi air asin. Ekosistem danau ini tidak hanya meliputi di air saja, 

namun juga daratan yang ada di sekitar danau tersebut. 

Ciri- ciri Ekosistem Danau 

Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa di Bumi ini kita dapat 

menemukan beberapa macam eksosistem. Pada dasarnya memang 

ekosistem di Bumi dibagi menjadi dua macam, yakni ekosistem 

daratan dan juga ekosistem perairan. Namun ekosistem tersebut 

dipecah lagi menjadi beberapa macam. Ekosistem air terdiri dari 

beberapa macam, dan salah satu jenis dari ekosistem air adalah 

ekosistem air tawar. Ekosistem masuk ke dalam kategori ekosistem 

air tawar. Ciri- ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh ekosistem 

danau ini antara lain adalah: 

1. Terdapat variasi suhu yang tidak mencolok 

Ekosistem danau ini mempunyai suatu ciri yakni mempunyai variasi 

suhu yang tidak mencolok. Ciri ini memang rata- rata dimiliki oleh 

ekosistem air tawar yang lain pula. Variasi suhu mempunyai arti 

bahwa suhu antara siang dan malam tidak terlalu mencolok 

perbedaannya. Terlebih di wilayah cekungan air. Biasanya cahaya 

matahari (baca: bagian-bagian matahari)yang masuk tidak dapat 

menembus terlalau dalam, namun hanya beberapa meter saja. 

Sehingga hal ini tidak akan menimbulkan perbedaan jauh antara suhu 

siang dan suhu pada malam hari. 

2. Memiliki penetrasi cahaya yang kurang 

Masih berkaitan dengan ciri yang pertama, yakni tentang cahaya 

matahari yang menyinari wilayah danau. Ekosistem danau ini 

https://ilmugeografi.com/astronomi/bagian-bagian-matahari


 
 

merupakan ekosistem yang mempunyai penetrasi cahaya yang 

kurang. Hal ini karena sinar matahari hanya mampu menembus 

permukaan danau hingga beberapa meter saja, maka dari itulah 

wilayah air di danau memiliki penetrasi cahaya yang kurang. 

3. Dipengaruhi oleh iklim dan cuaca 

Karena letaknya di lingkungan daratan dan cakupan wilayahnya pun 

tidak luas, maka ekosistem danau ini sangat dipengaruhi cuaca dan 

juga iklim (baca: iklim di indonesia). Memang air di danau ini biasanya 

tidak pernah habis, namun ketika musim (baca: pembagian musim di 

Indonesia) penghujan tiba, air danau juga bisa bertambah banyak. 

Selain itu, tingkat kesuburan di daratan sekitar danau ini juga 

tergantung pada cuaca maupun iklim. Di negara yang memiliki empat 

musim, mungkin saja air danau akan membeku menjadi es 

(baca: hujan es) pada bagian permukaannya karena dipengaruhi oleh 

dinginnya udara di sana. 

4. Jenis tumbuhan didominasi oleh ganggang dan tumbuhan biji 

Biasanya ekosistem danau ini mempunyai flora yang khas, yakni 

berupa ganggang dan tumbuhan biji. Selain itu, tumbuhan yang ada di 

danau ini merupakan tumbuhan yang sudah beradap tasi dengan 

lingkungan air tawar. 

D. Ekosistem Estuaria 

Ekosistem estuari adalah ekosistem perairan semi-tertutup yang 

memiliki badan air dengan hubungan terbuka antara perairan laut 

dan air tawar yang dibawa oleh sungai. Percampuran ini terjadi 

paling tidak setengah waktu dari setahun. Pada wilayah tersebut 

terjadi percampuran antara masa air laut dengan air tawar dari 

daratan, sehingga air menjadi payau (brackish). 

Wilayah ini meliputi muara sungai dan delta-delta besar, hutan 

mangrove dekat estuari dan hamparan lumpur dan pasir yang 

luas. Wilayah ini juga dapat dikatakan sebagai wilayah yang 

https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/iklim/iklim-di-indonesia
https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/iklim/pembagian-musim-di-indonesia
https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/iklim/pembagian-musim-di-indonesia
https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/meteorologi/hujan-es


 
 

sangat dinamis. Karena selalu terjadi proses dan perubahan baik 

lingkungan fisik maupun biologis. Sehingga estuari memiliki sifat 

yang unik akibat adanya percampuran antara massa air laut dan 

tawar membuat tingkat salinitas yang dimiliki dapat berubah-ubah 

atau memiliki fluktuasi tersendiri. Berubahnya salinitas estuari 

dapat dipengaruhi oleh adanya pasang surut air dan musim. 

Selama musim kemarau, volume air sungai yang masuk 

berkurang, sehingga air laut dapat masuk sampai ke daerah yang 

lebih tinggi atau hulu dan menyebabkan salinitas yang dimiliki 

wilayah estuari meningkat. Sebaliknya yang terjadi apabila pada 

musim penghujan air tawar yang masuk dari hulu ke wilayah 

estuari meningkat sehingga salinitas yang dimiliki rendah (Barus, 

2002). 

Adanya aliran air tawar yang terjadi terus menerus dari hulu 

sungai dan adanya proses gerakan air akibat arus pasang surut 

yang mengangkut mineral-mineral, bahan organik dan sedimen 

merupakan bahan dasar yang dapat menunjang produktifitas 

perairan di wilayah estuari yang melebihi produktifitas laut lepas 

dan perairan air tawar. Oleh karena itu, lingkungan wilayah estuari 

menjadi paling produktif. 

Pembagian dan Macam-Macam Tipe Estuari 

Estuari sebagai sebuah ekosistem memiliki macam-macam tipe 

dilihat dari berbagai aspek, yaitu: 

1.      Perbedaan salinitas di wilayah estuari mengakibatkan 

terjadinya proses pergerakan massa air. Air asin yang memiliki 

massa jenis lebih besar dibandingkan dengan air tawar 

menyebabkan air asin di muara yang berada di lapisan dasar dan 

mendorong air tawar ke permukaan menuju laut. Sistem sirkulasi 

seperti inilah yang menyebabkan terjadinya proses up-welling. 

Yaitu proses pergerakan antar massa air laut dan tawar yang 

menyebabkan terjadinya stratifikasi atau tingkatan-tingkatan 

salinitas. Sehingga terbentuklah beberapa tipe estuari, yaitu: 



 
 

a.       Estuari positif (baji garam) 

Estuari tipe ini memiliki ciri khas yaitu gradien salinitas di 

permukaan lebih rendah dibandingkan dengan salinitas pada 

bagian dalam atau dasar perairan. Rendahnya salinitas di 

permukaan perairan disebabkan karena air tawar yang memiliki 

berat jenis lebih ringan dibanding air laut akan bergerak ke atas 

dan terjadi percampuran setelah beberapa saat kemudian. Kondisi 

ini, juga dapat disebabkan pula oleh rendahnya proses penguapan 

akibat sedikitnya intensitas matahari yang masuk pada wilayah 

estuari. Tipe estuari ini dapat ditemukan di wilayah sub tropis yang 

mana terjadinya penguapan rendah dan volume air tawar yang 

relatif banyak. Sedangkan untuk wilayah tropis sendiri, dapat pula 

ditemukan tipe ini apabila terjadi musim penghujan. Yang mana 

intensitas cahaya matahari pada musim tersebut sedikit dan 

massa air tawar yang masuk lebih besar(Knox, 1986). 

b.      Estuari negatif 

Estuaria tipe ini biasanya ditemukan di daerah dengan sumber air 

tawar yang sangat sedikit dan penguapan sangat tinggi seperti di 

daerah iklim gurun pasir. Keadaan dari estuari tipe ini dikarenakan 

oleh air laut yang masuk ke daerah muara sungai melewati 

permukaan sehingga mengalami sedikit pengenceran karena 

bercampur dengan air tawar yang terbatas jumlahnya. Lalu 

tingginya intensitas cahaya matahari menyebabkan penguapan 

sangat cepat sehingga air permukaan hipersalin (banyak 

mengandung garam) (Knox, 1986). 

c.       Estuari sempurna 

Percampuran sempurna menghasilkan salinitas yang sama secara 

vertical dari permukaan sampai ke dasar perairan pada setiap titik. 

Estuaria seperti ini kondisinya sangat tergantung dari beberapa 

faktor antara lain: volume percampuran masa air, pasang surut, 

musim, tipe mulut muara dan berbagai kondisi khusus lainnya. 

Estuaria percampuran sempurna kadang terjadi atau ditemukan di 



 
 

daerah tropis khususnya ketika volume dan kecepatan aliran air 

tawar yang masuk ke daerah muara seimbang dengan pasang air 

laut serta ditunjang dengan mulut muara yang lebar dan 

dalam (Knox, 1986). 

2.      Berdasarkan geomorfologi, iklim, dan sejarah geologinya 

estuari dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu: 

a.       Estuari dataran pesisir 

Estuari ini terbentuk pada akhir jaman es, ketika permukaan laut 

menggenangi lembah sungai yang letaknya lebih rendah 

dibanding dengan permukaan laut itu sendiri. 

b.      Estuari tektonik 

Terjadi karena turunnya permukaaan daratan sehingga daerah 

tertentu khususnya didekat pantai digenangi air. 

c.       Estuari semi-tertutup (gobah) 

Terbentuk karena adanya gumuk pasir yang sejajar dengan garis 

pantai dan sebagian wilayahnya memisahkan perairan yang 

terdapat dibelakang gumuk dengan air laut. Keadaan ini 

menyebabkan terbentuknya gumuk yang merupakan tempat 

penampungan bagi air tawar dari daratan. Salinitas yang terdapat 

dalam gobah bervariasi tergantung keadaan iklim, ada tidaknya 

aliran sungai yang masuk, dan luas wilayah gumuk pasir 

membatasi masuknya aliran air laut yang masuk. 

d.      Fjord 

Tipe ini sebenarnya adalah lembah yang telah mengalami 

pendalaman akibat gleiser. Kemudian kubangan yang terbentuk 

digenangi air laut. Tipe ini memiliki ciri khas berupa suatu ambang 

yang dangkal pada mulut muaranya (Kramer et al, 1994). 

Jenis Flora dan Fauna (komponen biotik) yang hidup di 

ekosistem perairan Estuari 

Lingkungan estuari merupakan kawasan yang sangat penting bagi 

berjuta hewan dan tumbuhan.  Pada daerah-daerah tropis seperti 

di lingkungan estuari umumnya di tumbuhi dengan tumbuhan khas 



 
 

yang disebut Mangrove.  Tumbuhan ini mampu beradaptasi 

dengan genangan air laut yang kisaran salinitasnya cukup lebar. 

Pada habitat mangrove ini lah kita akan menemukan berjuta 

hewan yang hidupnya sangat tergantung dari kawasan lingkungan 

ini.  

Komponen biotik merupakan komponen-komponen yang terdiri 

atas makhluk hidup. Komponen biotik yang terdapat pada 

Ekosistem Estuari dapat dikelompokan menjadi: 

a.       Organisme autotrop, merupakan organisme yang dapat 

mengubah bahan organik menjadi anorganik (dapat membuat 

makanan sendiri). Organisme autotrop dibedakan menjadi dua 

tipe: 

-       Fotoautotrop adalah organisme yang dapat 

menggunakan sumber energi cahaya untuk mengubah 

bahan anorganik menjadi bahan organik. Contohnya adalah 

tumbuhan hijau pada ekosistem estuari. 

- Kemoautotrop adalah organisme yang dapat memanfaatkan 

energi dari reaksi kimia untuk membuat makanan sendiri 

dari bahan organik (Welch, 1953). 

Berbagai organisme autotrof ini bertindak sebagai 

produsen, karena kemampuannya untuk mengubah zat 

anorganik menjadi organik yang dibutuhkan oleh organisme 

lain yang dapat pula disebut sebagai produsen. Di dalam 

ekosistem estuari dapat dijumpai berbagai jenis produsen 

primer. Pada paparan pasir atau lumpur, dapat dijumpai 

lamun (Enhalus acoroides) yang merupakan tumbuhan 

berbunga, dan beberapa jenis alga, antara lain alga 

berfilamen seperti Enteromorpha sp. dan Padina sp. Di 

dalam kolam air estuari dijumpai fitoplankton, seperti diatom 

atau dinoflagellata. 

b.       Organisme heterotrop, adalah organisme yang 

memperoleh bahan organik dari organisme lain. Contohnya 



 
 

hewan, jamur, dan bakteri non autotrop dapat disebut 

sebagai konsumen. 

Estuari kaya akan sumber makanan bagi konsumen primer 

dari rantai makanan. Sumber makanan utama diperoleh dari 

besarnya jumlah detritus yang melimpah di dalam kolam air 

dan di dasar estuari. Sebagian besar hewan konsumen primer 

terdapat di dasar estuari, seperti teritip (Krustasea, Cirripedia), 

kerang dan keong (Bivalvia dan Gastropoda) yang berada di 

permukaan dasar estuari, ataupun hewan lainnya yang hidup 

di dalam lumpur, seperti cacing. Juga tak kalah dengan 

predator besar, seperti: Baronang, Kerapu, Kepiting, Cucut, 

dan Salmon (Nontji, 1993). 

c.       Organisme Pengurai atau dekomposer 

Pengurai atau dekomposer adalah organisme yang 

menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati.  

Pengurai disebut juga konsumen makro (sapotrof) karena 

makanan yang dimakan berukuran lebih besar. Organisme 

pengurai menyerap sebagian hasil penguraian tersebut dan 

melepaskan bahan-bahan yang sederhana yang dapat 

digunakan kembali oleh produsen. Termasuk pengurai di 

daerah estuari adalah kepiting, kerang-kerangan, bakteri, 

cacing laut, dan jamur. 

Sebagai lingkungan perairan yang mempunyai kisaran salinitas 

yang cukup lebar (eurihaline), estuari menyimpan berjuta keunikan 

yang khas.  Hewan-hewan yang hidup pada lingkungan perairan 

ini adalah organisme yang mampu beradaptasi dengan kisaran 

salinitas tersebut.  Dan yang paling penting adalah lingkungan 

perairan estuari merupakan lingkungan yang sangat kaya akan 

nutrient yang menjadi unsur terpenting bagi pertumbuhan 

fitoplankton.  Inilah sebenarnya kunci dari keunikan lingkungan 

estuari. 



 
 

Sebagai kawasan yang sangat kaya akan unsur hara (nutrient) 

estuari di kenal dengan sebutan daerah pembesaran (nursery 

ground) bagi berjuta ikan, invertebrate (Crustacean, Bivalve, 

Echinodermata, annelida dan masih banyak lagi kelompok 

infauna).  Dibandingkan dengan tempat lain, spesies estuaria 

sangat sedikit.  

Keruhnya perairan estuaria menyebabkan hanya tumbuhan 

mencuat yang dapat tumbuh mendominasi. Rendahnya 

produktivitas primer di kolom air, sedikitnya herbivora dan 

terdapatnya sejumlah besar detritus menunjukkan bahwa rantai 

makanan pada ekosistem estuaria merupakan rantai makanan 

detritus. Detritus membentuk substrat untuk pertumbuhan bakteri 

dan algae yang kemudian menjadi sumber makanan penting bagi 

organisme pemakan suspensi dan detritus. Suatu penumpukan 

bahan makanan yang dimanfaatkan oleh organisme estuaria 

merupakan produksi bersih dari detritus ini. Fauna di estuaria, 

seperti ikan, kepiting, kerang, dan berbagai jenis cacing 

berproduksi dan saling terkait melalui suatu rantai makanan yang 

kompleks (Bengen, 2001). 

 

E. Tugas 

Dari materi di atas coba anda simpulkan dan berikan pendapat tentang 

ekosistem perairan ? 

 

F. Latihan Soal 

1. Sebutkan Jelaskan dengan ciri-ciri : 

a. Ekosistim sungai 

b. Ekosistim danau 

c. Ekosisitim estuaria 

d. Ekosistim air payau 

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan : 

a. Estuaria positif 



 
 

b. Estuaria negative 

c. Estuaria sempurna 

 

G. Rangkuman  

Ekosistem perairan mengalir merupakan perairan terbuka yang 

dicirikan dengan adanya arus dan perbedaan gradien lingkungan 

serta interaksi antara faktor biotik dan abiotik (Sutrisno 1991). Salah 

satu bentuk dari perairan mengalir adalah sungai. Sungai adalah 

suatu perairan terbuka, memiliki arus, adanya perbedaan gradien 

lingkungan, serta masih dipengaruhi oleh daratan. tawar, maupun 

yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti 

penggundulan hutan dan pencemaran (Soegiarto 1976; Dahuri et al. 

2001). 

Wilayah pesisir dalam hal ini adalah ekosistem pesisir yang berarti 

ekosistem semi tertutup yang mempunyai hubungan bebas dengan 

laut terbuka dan menerima masukan air tawar dari daratan. Keterkaitan 

daratan dan pesisir sebagai penghubung antara daratan di hulu dan 

wilayah pesisir, penghantar bahan pencemar dari hulu ke pesisir serta 

dampak yang terjadi di hulu juga dirasakan di pesisir karena peran 

daratan (Bengen 2009). Wilayah pesisir di wilayah tropis memiliki tiga 

ekosistem inti, yakni ekosistem mangrove, lamun (seagrass), dan 

terumbu karang (coral reef). 

Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut; 

ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam 

air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin 

laut, 

dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut 

yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat 

seperti sedimentasi dan aliran air 

tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat 

seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Soegiarto 1976; Dahuri 

et al. 2001). 



 
 

Wilayah pesisir dalam hal ini adalah ekosistem pesisir yang berarti 

ekosistem semi tertutup yang mempunyai hubungan bebas dengan 

laut terbuka dan menerima masukan air tawar dari daratan. 

Keterkaitan daratan dan pesisir sebagai penghubung antara daratan 

di hulu dan wilayah pesisir, penghantar bahan pencemar dari hulu ke 

pesisir serta dampak yang terjadi di hulu juga dirasakan di pesisir 

karena peran daratan (Bengen 2009). Wilayah pesisir di wilayah tropis 

memiliki tiga ekosistem inti, yakni ekosistem mangrove, lamun 

(seagrass), dan terumbu karang (coral reef). 

Ciri- ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh ekosistem danau ini 

antara lain adalah: 

2. Terdapat variasi suhu yang tidak mencolok 

Ekosistem danau ini mempunyai suatu ciri yakni mempunyai variasi 

suhu yang tidak mencolok. Ciri ini memang rata- rata dimiliki oleh 

ekosistem air tawar yang lain pula. Variasi suhu mempunyai arti 

bahwa suhu antara siang dan malam tidak terlalu mencolok 

perbedaannya. Terlebih di wilayah cekungan air. Biasanya cahaya 

matahari (baca: bagian-bagian matahari)yang masuk tidak dapat 

menembus terlalau dalam, namun hanya beberapa meter saja. 

Sehingga hal ini tidak akan menimbulkan perbedaan jauh antara suhu 

siang dan suhu pada malam hari. 

3. Memiliki penetrasi cahaya yang kurang 

Masih berkaitan dengan ciri yang pertama, yakni tentang cahaya 

matahari yang menyinari wilayah danau. Ekosistem danau ini 

merupakan ekosistem yang mempunyai penetrasi cahaya yang 

kurang. Hal ini karena sinar matahari hanya mampu menembus 

permukaan danau hingga beberapa meter saja, maka dari itulah 

wilayah air di danau memiliki penetrasi cahaya yang kurang. 

4. Dipengaruhi oleh iklim dan cuaca 

https://ilmugeografi.com/astronomi/bagian-bagian-matahari


 
 

Karena letaknya di lingkungan daratan dan cakupan wilayahnya pun 

tidak luas, maka ekosistem danau ini sangat dipengaruhi cuaca dan 

juga iklim (baca: iklim di indonesia). Memang air di danau ini biasanya 

tidak pernah habis, namun ketika musim (baca: pembagian musim di 

Indonesia) penghujan tiba, air danau juga bisa bertambah banyak. 

Selain itu, tingkat kesuburan di daratan sekitar danau ini juga 

tergantung pada cuaca maupun iklim. Di negara yang memiliki empat 

musim, mungkin saja air danau akan membeku menjadi es 

(baca: hujan es) pada bagian permukaannya karena dipengaruhi oleh 

dinginnya udara di sana. 

5. Jenis tumbuhan didominasi oleh ganggang dan tumbuhan biji 

Biasanya ekosistem danau ini mempunyai flora yang khas, yakni 

berupa ganggang dan tumbuhan biji. Selain itu, tumbuhan yang ada di 

danau ini merupakan tumbuhan yang sudah beradap tasi dengan 

lingkungan air tawar. 

Estuari sebagai sebuah ekosistem memiliki macam-macam tipe 

dilihat dari berbagai aspek, yaitu: 

1.      Perbedaan salinitas di wilayah estuari mengakibatkan 

terjadinya proses pergerakan massa air. Air asin yang memiliki 

massa jenis lebih besar dibandingkan dengan air tawar 

menyebabkan air asin di muara yang berada di lapisan dasar dan 

mendorong air tawar ke permukaan menuju laut. Sistem sirkulasi 

seperti inilah yang menyebabkan terjadinya proses up-welling. 

Yaitu proses pergerakan antar massa air laut dan tawar yang 

menyebabkan terjadinya stratifikasi atau tingkatan-tingkatan 

salinitas. Sehingga terbentuklah beberapa tipe estuari, yaitu: 

a.       Estuari positif (baji garam) 

Estuari tipe ini memiliki ciri khas yaitu gradien salinitas di 

permukaan lebih rendah dibandingkan dengan salinitas pada 

bagian dalam atau dasar perairan. Rendahnya salinitas di 

https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/iklim/iklim-di-indonesia
https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/iklim/pembagian-musim-di-indonesia
https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/iklim/pembagian-musim-di-indonesia
https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/meteorologi/hujan-es


 
 

permukaan perairan disebabkan karena air tawar yang memiliki 

berat jenis lebih ringan dibanding air laut akan bergerak ke atas 

dan terjadi percampuran setelah beberapa saat kemudian. Kondisi 

ini, juga dapat disebabkan pula oleh rendahnya proses penguapan 

akibat sedikitnya intensitas matahari yang masuk pada wilayah 

estuari. Tipe estuari ini dapat ditemukan di wilayah sub tropis yang 

mana terjadinya penguapan rendah dan volume air tawar yang 

relatif banyak. Sedangkan untuk wilayah tropis sendiri, dapat pula 

ditemukan tipe ini apabila terjadi musim penghujan. Yang mana 

intensitas cahaya matahari pada musim tersebut sedikit dan 

massa air tawar yang masuk lebih besar(Knox, 1986). 

b.      Estuari negatif 

Estuaria tipe ini biasanya ditemukan di daerah dengan sumber air 

tawar yang sangat sedikit dan penguapan sangat tinggi seperti di 

daerah iklim gurun pasir. Keadaan dari estuari tipe ini dikarenakan 

oleh air laut yang masuk ke daerah muara sungai melewati 

permukaan sehingga mengalami sedikit pengenceran karena 

bercampur dengan air tawar yang terbatas jumlahnya. Lalu 

tingginya intensitas cahaya matahari menyebabkan penguapan 

sangat cepat sehingga air permukaan hipersalin (banyak 

mengandung garam) (Knox, 1986). 

c.       Estuari sempurna 

Percampuran sempurna menghasilkan salinitas yang sama secara 

vertical dari permukaan sampai ke dasar perairan pada setiap titik. 

Estuaria seperti ini kondisinya sangat tergantung dari beberapa 

faktor antara lain: volume percampuran masa air, pasang surut, 

musim, tipe mulut muara dan berbagai kondisi khusus lainnya. 

Estuaria percampuran sempurna kadang terjadi atau ditemukan di 

daerah tropis khususnya ketika volume dan kecepatan aliran air 

tawar yang masuk ke daerah muara seimbang dengan pasang air 

laut serta ditunjang dengan mulut muara yang lebar dan 

dalam (Knox, 1986). 



 
 

 
H. Umpan Balik 

Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di  diktat 

ini.Hitung jawaban Anda yang benar.Kemudian gunakan rumus untuk 

mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi 

 

Tingkat Penguasaan = Jumlah Jawaban Benar   x 100 % 

        Jumlah Keseluruhan soal 

Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang 

sudah dipelajari mencapai 

91 % - 100% : Amat Baik 

81 % -. 90,00 % : Baik 

71 % - 80,99 % : Cukup 

61 % - 70,99 % : Kurang 

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori 

“Baik”), maka disarankan mengulangi materi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

N. VII.  KEGIATAN BELAJAR VI 

1. Judul 

 Adapun indikator ketercapaian kompetensi pada materi ini adalah: 

Manajemen Kualitas Air   

2. Indikator  

Adapun indikator ketercapaian kompetensi pada materi ini adalah, 

mahasiswa mampu  :  

1. Menjelaskan Definisi manajemen kualitasair Peraturan/UU 

pengelolaan kualitas air 

2. Mengetahui Macam-macam Limbah Cair 

 

3. Uraian Materi  

A. Pengertian Manajemen Kualitas Air 

            Air merupakan media internal dan eksternal bagi organisme di 

perairan. Dalam dunia budidaya, kualias air didefinisikan sebagai 

kesesuaian air untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan organisme 

perairan. Pengelolaan kualitas air dimaksudkan untuk meningkatkan dan 

mempertahankan kualitas air agar layak bagi kehidupan organisme yang 

dibudidayakan. 

Kualitas air adalah kondisi kalitatif air yang diukur dan atau di uji 

berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 

keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 tahun 2003). 

Kualitas air dapat dinyatakan dengan parameter kualitas air. Parameter ini 

meliputi parameter fisik, kimia, dan mikrobiologis (Masduqi,2009). 

            Menurut Acehpedia (2010), kualitas air dapat diketahui dengan 

melakukan pengujian tertentu terhadap air tersebut. Pengujian yang 

dilakukan adalah uji kimia, fisik, biologi, atau uji kenampakan (bau dan 

warna). Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemaliharaan air sehingga 



 
 

tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk 

menjamin agar kondisi air tetap dalam kondisi alamiahnya. 

Jadi, Manajemen kualitas air adalah Suatu usaha untuk menjaga 

kondisi air tetap dalam kondisi baik untuk budidaya ikan dengan 

memperhatikan faktor fisik, kimia dan biologinya. 

Fisika meliputi : Suhu, Cahaya, Kecerahan, Warna air, Kekeruhan, 

Padatan tersuspensi, Kimia meliputi : pH, DO (oksigen terlarut), amonia, 

CO2 dan Nitrogen, dan Biologi meliputi: 

Plankton dan bakteri 

B. Konsep Kualitas Air 

Identifikasi kualitas air dengan melakukan pengukuran dan analisis 

kualitas air dapat dilakukan dengan pemahaman yang baik pada konsep 

dasar fisika tentang resistivitas dan konduktivitas, serta konsep dasar 

kimia tentang larutan asam, basa, garam, larutan buffer, dan hidrolisis 

garam. Korelasi nilai hambatan dengan kualitas air menggunakan konsep 

sifat air sangat murni (ultrapure water) yang dikembangkan oleh 

Bevilacqua. 

Nilai resistivitas atau nilai hambatan adalah nilai kemampuan air 

untuk menghambat arus listrik sedangkan nilai konduktivitas atau nilai 

hantaran adalah nilai kemampuan air untuk menghantarkan arus listrik. 

Nilai resistivitas dan nilai konduktivitas merupakan nilai yang saling 

berbanding terbalik dimana makin besar nilai resistivitas, makin kecil nilai 

konduktivitas, dan sebaliknya makin kecil nilai resistivitas, makin besar 

nilai konduktivitas. Nilai resistivitas maupun konduktivitas sangat 

dipengaruhi oleh kandungan ion-ion yang terlarut dalam air. Ion-ion yang 

terlarut dalam air memberikan pengaruh pada sifat kimia air apakah air 

bersifat masam, basis, atau netral. Menurut Arrhenius, senyawa asam 

merupakan senyawa yang melepas ion H+ saat terjadi ionisasi 

sedangkansenyawa basa adalah senyawa  yang melepas ion OH- saat 

terjadi ionisasi. 



 
 

Berdasarkan pemahaman tersebut maka air menurut Arrhenius 

memiliki sifat dualisme yaitu bersifat asam maupun basa karena saat 

terjadi ionisasi, air melepas ion H+ dan OH-. Menggunakan konsep 

Arrhenius tersebut dan konsep air sangat murni (ultrapure water) maka air 

memiliki dua potensi yang seimbang untuk menjadi asam maupun basa. 

Karena dua potensi yang seimbang tersebut maka masing-masing ion 

memiliki nilai beda potensial yang sama. Air sangat murni yang diteliti oleh 

Bevilacqua masih memiliki nilai hambatan, walau hambatan nilai air 

sangat murni besar sekali namun air sangat murni tersebut untuk kajian 

kajian mendalam tentang sifat-sifat semi konduktor belum dapat dianggap 

memiliki hambatan yang tak hingga. Mengacu pada konsep air sangat 

murni maka semakin besar nilai resistivitas akan menunjukkan kemurnian 

air yang semakin tinggi sedangkan semakin kecil nilai resistivitas akan 

menunjukkan tingkat kemurnian air yang semakin rendah. Berdasarkan 

penelitian Anthony C Bevilacqua,  penyebab ketidakmurnian air dunia 

pada umumnya adalah adanya campuran dari tiga macam senayawa yaitu 

HCl untuk senyawa asam, NaOH untuk senyawa basa, dan NaCl untuk 

senyawa garam. Pendekatan secara fisika untuk menduga kandungan 

kimia air dapat dilakukan melalui penggunaan konsep asam-basa 

Bronsted-Lowry. Konsep asam-basa Bronsted-Lowry adalah konsep 

asam-basa yang digunakan pada ilmu kimia modern dimana konsep ini 

juga memberikan penjelasan tentang dua sifat netral air yang dapat 

berasa asin maupun berasa tawar. Sifat air yang diukur dengan parameter 

pH untuk sifat air dapat berarti bahwa air tersebut murni tidak mengadung 

zat asam-basa atau pun tidak murni yaitu air dapat mengandung asam, 

basa, ataupun keduanya. Menurut Bronsted-Lowry, Asam merupakan 

senyawa yang melepaskan ion H+ sedangkan basa adalah senyawa yang 

menangkap ion H+. Senyawa asam yang melepas ion H+ disebut dengan 

basa konjugasi sedangkan senyawa basa yang menangkap ion H+ 

disebut asam konjugasi. Baik asam maupun basa memiliki sifat elektrolit 

yang berbeda-beda. Asam atau basa yang menghantarkan listrik dengan 

baik disebut dengan asam atau basa kuat sedangkan asam atau basa 



 
 

yang menghantarkan listrik dengan lemah disebut asam atau basa lemah. 

Air yang mengandung senyawa asam dan basa sekaligus akan memiliki 

sifat-sifat yang  berbeda yang bergantung pada kekuatan asam atau basa 

yang terlarut. Air yang mengandung senyawa asam kuat dan basa kuat 

akan memiliki sifat netral dengan rasa yang asin. Air yang mengandung 

senyawa asam kuat dan basa lemah akan memiliki sifat masam dengan 

rasa asam. Air yang mengandung senyawa basa kuat dan asam lemah 

akan memiliki sifat basis dengan rasa basa. Air yang mengandung 

senyawa asam lemah dan basa lemah akan memiliki sifat dan rasa yang 

dikontrol oleh dominasi kekuatan asam atau basa yang terlarut. 

Pengukuran pH, nilai hambatan, dan analisis lingkungan perairan akan 

dapat digunakan untuk menganalisis kemungkinan kandungan kimia pada 

air. 

C. Macam. Macam Limbah Cair 

Limbah cair  adalah hasil buangan dari aktivitas domestik atau proses 

produksi dalam bentuk cairan. Limbah cair ini bisa berupa bahan 

buangan lain yang telah tercampur maupun terlarut dalam 

air.Klasifikasi dari limbah cair di antaranya: 

 Limbah cair industri 

Limbah cair yang merupakan zat sisa dari industri. Contohnya 

seperti sisa zat pewarna kain, pengolahan makanan, hingga sisa 

mencuci daging, sayur, dan buah. 

 Limbah cair domestik 

Hasil buangan dari rumah tangga, perdagangan, perkantoran, dan 

juga bangunan. Contohnya bisa berupa air sisa cucian, air sabun, 

hingga air tinja. 

 Rembesan dan luapan air 



 
 

Limbah cair yang memasuki saluran pembuangan limbah. 

Rembesan bisa terjadi lewat pipa yang bocor hingga saluran lain. 

Contohnya seperti air dari AC, air dari talang atap, hingga air hasil dari 

pertanian dan perkebunan. 

 Air hujan 

Aliran air hujan dari atas permukaan tanah. Umumnya, aliran air 

ini membawa partikel cair sehingga masuk dalam kategori limbah cair. 

 

G. Tugas 

Jelaskan secara singkat, ancaman yang dapat ditimbulkan 

apabila limbahcair  tidak dikelola dengan baik . 

 

H. Latihan Soal 

1. Jelaskan pengertian pengelolan air  menurut UU.No 7 Tahun 

2004  

2.  Jelaskan mengapa kita harus melakukan pengelolaan kualitas 

air untuk budidaya perikanan 

 

I. Rangkuman 

Kualitas air adalah kondisi kalitatif air yang diukur dan atau di uji 

berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 

keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 tahun 

2003). Kualitas air dapat dinyatakan dengan parameter kualitas air. 

Parameter ini meliputi parameter fisik, kimia, dan mikrobiologis 

(Masduqi,2009). 
Menurut Acehpedia (2010), kualitas air dapat diketahui dengan 

melakukan pengujian tertentu terhadap air tersebut. Pengujian 

yang dilakukan adalah uji kimia, fisik, biologi, atau uji kenampakan 

(bau dan warna). Pengelolaan kualitas air adalah upaya 

pemaliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan 



 
 

sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kondisi air tetap dalam 

kondisi alamiahnya. 

Jadi, Manajemen kualitas air adalah Suatu usaha untuk menjaga 

kondisi air tetap dalam kondisi baik untuk budidaya ikan dengan 

memperhatikan faktor fisik, kimia dan biologinya. 

Fisika meliputi : Suhu, Cahaya, Kecerahan, Warna air, Kekeruhan, 

Padatan tersuspensi, Kimia meliputi : pH, DO (oksigen terlarut), 

amonia, CO2 dan Nitrogen, dan Biologi meliputi: 

Plankton dan bakteri 

Pencemaran lingkungan hidup perairan yang paling signifikan 

disebabkan oleh tumpahan minyak dan zat kimia berbahaya beracun 

(B3). Indonesia sebagai negara yang wilayah sebagian perairannya 

merupakan jalur transportasi laut yang sangat ramai. 

Pusat Studi Kemaritiman dan Pembangunan Laut Tropis selama 

ini membuat kajian yang terkait dengan konservasi dan eksplorasi 

sumber daya kelautan baik sumber daya yang dapat pulih 

(renewable resources) seperti ikan, terumbu karang dan hutan 

mangrove. Sedangkan untuk sumber daya tidak dapat pulih 

(unrenewable resources) seperti energi, pertambangan, dan jasa-

jasa lingkungan (natural services) seperti wisata bahari dan 

pelayaran. 

Dapat dikatakan bahwa semua logam berat menjadi bahan yang 

akan meracuni tubuh makhluk hidup. Sebagai contoh adalah logam 

Air Raksa (Hg), Kadmium (Cd), dan Timbal (Pb). Merkuri dalam 

bentuk senyawa HgCl2 merupakan bahan yang sangat berbahaya 

karena merupakan logam berat non esensial yang tidak diperlukan 

oleh tubuh makhluk hidup, walau dalam jumlah sedikit. 

Merkuri yang merupakan salah satu unsur logam berat yang 

paling berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan bagi 

kehidupan, baik itu bagi manusia maupun mahluk hidup lainnya. 

 Dampak yang terjadi adalah kerusakan ekosistem bakau, 

terumbu karang, jenis-jenis biota (ikan, kerang, keong), terjadi abrasi, 



 
 

hilangnya benih. Merkuri juga dapat memberikan efek domino dalam 

pencemarannya di mana biota yang terpapar oleh Merkuri akan 

mengakumulasi Merkuri dalam tubuhnya dan jika manusia 

mengkonsumsi biota yang mengandung Merkuri manusia juga akan 

terkena paparan dari Merkuri tersebut. Dampak yang timbul akibat 

kontaminasi Merkuri bisa menyebabkan kematian. 

 

J. Umpan Balik 

Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian  

diktat ini. Hitung jawaban Anda yang benar.Kemudian gunakan 

rumus untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi 

 

Tingkat Penguasaan = Jumlah Jawaban Benar   x 100 % 

        Jumlah Keseluruhan soal 

Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang 

sudah dipelajari mencapai 

91 % - 100% : Amat Baik 

81 % -. 90,00 % : Baik 

71 % - 80,99 % : Cukup 

61 % - 70,99 % : Kurang 

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori 

“Baik”), maka disarankan mengulangi materi. 
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