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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the distribution patterns and the presence 

makrobenthos adaptive to extreme temperatures in the stream of hot water 

Cangar in March-April 2014. This is a descriptive study conducted by taking 

samples at each temperature difference makrobenthos then grouped with a 

temperature range of 5°C using Surber net . Samples were analyzed for the 

presence of makrobenthos, species names, character, distribution patterns and the 

effect of temperature on the number of species found in stream of hot water 

Cangar. The highest temperature range found in streams of hot water Cangar is 

70°C, but has also the lowest temperature is 18
o
C at a location away from the hot 

springs. Makrobenthos species are found as many as 10 species are Brotia 

testudinaria, Thiara scabra, Melanoides rustica, Melanoides tuberculata, 

Melanoides punctata, Thiara pantherina, Melanoides plicaria, Stenomelania 

blatta, Sulcospira testudinaria, Pomacea canaliculata. Makrobenthos highest 

number found in the temperature range 36-40
o
C. Temperature effect of 49.1 % 

against makrobenthos. Makrobenthos distribution pattern in the river Cangar 

internal changes are grouped into a regular or irregular turned into a cluster. 

 

Keywords: Makrobenthos, Distribution pattern, Temperature, Watershed Cangar 

River. 
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PENDAHULUAN 

Sungai tergolong dalam perairan umum, dan memiliki peranan penting 

bagi manusia yaitu diantaranya sebagai sumber daya yang mampu mendukung 

produktifitas sehari-hari, sebagai sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan 

akan air minum, keperluan pemukiman, industri, pertanian, dan penunjang sarana 

rekreasi, tempat yang baik dan murah untuk pembuangan limbah industri, dan 

merupakan bottle neck (penyempitan) dalam siklus hidrologi (Soegianto, 

1994).Salah satu penyumbang kebutuhan akan air bersih yang ada di daerah Batu, 

Malang dan sekitarnya diantaranya ialah Sungai Cangar yang masih berada di 

dalam ruang lingkup Taman Hutan Raya R. Soerjo, Batu Malang. 

Perubahan lingkungan perairan dapat diketahui dengan mengukur 

perubahan fisika, kimia dan biologi. Pengukuran secara biologi dapat dilakukan 

dengan biomonitoring antara lain dapat menggunakan hewan makrobenthos. 

Keberadaan makrobenthos pada suatu sungai sangat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor lingkungan, baik biotik maupun abiotik.Faktor biotik yang berpengaruh 

diantaranya adalah produsen, yang merupakan salah satu sumber makanan bagi 

makrobenthos.Sedangkan faktor abiotik adalah fisika-kimia air yang diantaranya 

adalah suhu, arus, oksigen terlarut (DO), kedalaman air dan substrat dasar (Allard 

dan Moreau, 1987). Hewan ini memegang beberapa peranan penting dalam 

perairan seperti dalam proses dekomposisi dan mineralisasi material organik yang 

memasuki perairan (Lind, 1985). 

Reynoldson pada tahun 1995 (dalam Karr dan Chu, 2000) menyatakan 

bahwa cara paling efektif untuk mengetahui kualitas suatu sungai secara 

terintegrasi adalah dengan mengetahui kondisi biota akuatik yang hidup di dalam 

sungai. Berubahnya kualitas suatu sungai sangat mempengaruhi kehidupan yang 

ada di dasar sungai. 

Pola distribusi organisme merupakan karakter penting dalam ekologi 

populasi.Karakter tersebut merupakan hal yang pertama kali diamati dalam 

mempelajari populasi dan sifat dasar dari kebanyakan kelompok organisme hidup 

termasuk makrobenthos.Informasi mengenai kepadatan populasi dirasakan belum 

cukup untuk memberi gambaran yang lengkap mengenai keadaan suatu populasi 

yang terdapat dalam suatu habitat.Pengetahuan mengenai penyebaran sangat 

penting untuk mengetahui tingkat pengelompokan dari individu yang dapat 

memberikan dampak terhadap populasi dari rata-rata per unit area 

(Soegianto,1994). 

METODE PENELITIAN 

BAHAN, LOKASI DAN CARA KERJA 

 Bahan penelitian berupa makrobenthos yang diambil di aliran Sungai air 

panas Cangar pada 44 stasiun sampling dengan menggunakan surber net.Peta 

lokasi pengambilan sampel disajikan pada Lampiran 1.Sampel dianalisis untuk 

diketahui nama spesies,korelasi suhu dengan spesies makrobenthos, dan pola 

distribusi. 



 Untuk mengetahuikorelasi suhu terhadap makrobenthos dianalisis dengan 

menggunakan korelasi Pearson.Kemudian untuk mengetahui pola distribusi 

makrobenthos digunakan indeks Morisita:  

 
Dengan: Id = Indeks Morisita 

 n  = Jumlah plot 

 N = Jumlah total individusemua plot 

 X
2 

= Kuadratjumlahindividu 

 Id=1 = Distribusispesiestersebut Random/ acak 

 Id>1 = Distribusispesiestersebutberkelompok 

 Id<1 = Distribusispesiestersebutseragam 

 

Untuk menguji indeks Morisita digunakan uji Chi-square: 

 
 

X
2 

= Nilai perubah acak yang distribusi sampelnya didekati oleh distribusi 

Chi-Kuadrat 

k   = Jumlah sel atau kelas 

oi  = Frekuensi amatan 

ei  = Frekuensi harapan 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dari pengamatan di Aliran Sungai Air Panas Cangar dapatkan 10 spesies 

yaitu Brotia testudinaria, Thiara scabra, Melanoides rustica, Melanoides 

tuberculata, Melanoides punctata, Thiara pantherina, Melanoides plicaria, 

Stenomelania blatta, Sulcospira testudinaria, Pomacea canaliculata. Rentang 

suhu di aliran Sungai air panas Cangar berkisar antara 18-70
o
C. Pada suhu 18

o
C 

ditemukan pada titik sampling 9 dan 10. Pada suhu 21-25
o
C ditemukan pada titik 

sampling 12-15, dan 18. Pada suhu 26-30
o
C ditemukan pada titik sampling 5, 6, 7, 

8. Pada suhu 31-35
o
C ditemukan pada titik sampling 1-3, 16, 17, 19, 20, 28, 29, 

30. Pada suhu 36-40
o
C ditemukan pada titik sampling 31, 32, 33, 36, 37, 38, 41, 

43, 44. Pada suhu 41-45
o
C ditemukan pada titik sampling 4, 11, 21, 23. Pada suhu 

46-50
o
C ditemukan pada titik sampling 22, 26, 27. Pada suhu 51-55

o
C ditemukan 

pada titik sampling 24, 25, 35. Pada suhu 56-60
o
C ditemukan pada titik sampling 

40. Pada suhu 61-65
o
C ditemukan pada titik sampling 34, 39.  Pada suhu 66-70

o
C 

ditemukan pada titik sampling 42. Tabel keberadaan makrobenthos pada rentang 

suhu yang telah ditentukan disajikan pada Tabel 1. 

 

 

 

 



Tabel 1.Keberadaan Makrobenthos di Aliran Sungai Air Panas Cangar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rentang suhu di aliran Sungai air panas Cangar berkisar antara 18-70
o
C, 

namun pada suhu 56-70
o
C tidak ditemukan adanya makrobenthos. Pada rentang 

suhu 36-40
o
C banyak ditemukan keberadaan spesies makrobenthos karena 

disebabkan oleh faktor fisika yaitu suhu yang optimum untuk bereproduksi pada 

hewan makrobenthos yang hidup pada suhu yang cukup tinggi, serta berada 

didaerah yang memiliki tingkat topografi yang berbeda dari makrobenthos pada 

umumnya. 

Menurut Kennish (1984) penyebab rendahnya jumlah keberadaan di 

sungai berkaitan dengan stabilitas lingkungan, stabilitas sumber daya makanan 

dan timbulnya kompetisi untuk mencari makan yang cukup besar. 

Hubendick (1958) menyatakan bahwa kondisi yang berpengaruh terhadap 

jenis makrobenthos adalah temperatur di perairan air tawar, hal ini bergantung 

pada ketinggian dan keadaan setempat. Sedangkan menurut Odum (1993) 

menambahkan bahwa beberapa makrobenthos memiliki tingkat kemampuan 

osmoregulasi yang baik sehingga ia dapat menyesuaikan diri terhadap kondisi 

ekstrim yang ada disekitarnya. 

 

Rentang Jumlah

suhu B. tes T. sca M. rus M. tub M. pun T. pan M. pli S. bla S. tes P. can spesies

1 18◦C + + - + - - - - + - 4

2 20-25◦C + + + + - - - - + - 5

3 26-30◦C + + + + - - - - - - 4

4 31-35◦C + + + + + - - - - - 5

5 36-40◦C + + + + + + + + + - 9

6 41-45◦C + + - + + - - - - + 5

7 46-50◦C - - + + - - - - - - 2

8 51-55◦C - + - - + - - - - - 2

9 56-60◦C - - - - - - - - - - 0

10 61-65◦C - - - - - - - - - - 0

11 66-70◦C - - - - - - - - - - 0

No.
Spesies

Keterangan : - : tidak ditemukan  + : ditemukan 

 

B.tes : Brotia testudinaria T. pan : Thiara panterina 

T. sca : Thiara Scabra M. pli : Melanoides plicaria 

M. rus : Melanoides rustica S. bla : Stenomelania blatta 

M. tub : Melanoides tuberculata  S. tes : Sulcospira testudinaria 

M. pun : Melanoides punctata P. can : Pomacea canaliculata 

 

 



Gambar 1.Grafik Korelasi suhu dengan jumlah spesies makrobenthos 

 

Berdasarkan hasil analisis korelasi, diperoleh nilai koefisien korelasi 

bahwa suhu mempengaruhi jumlah spesies makrobenthos sebesar sebesar 0,70. 

Sedangkan koefisien determinanmenunjukkan bahwa suhu mempunyai pengaruh 

sebesar 49,1% terhadap spesies makrobenthos, sedangkan sisanya dapat 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan serta jenis substrat yang mendukung 

kehidupan makrobenthos. Menurut Nybakken (1992) kondisi tekstur substrat pasir 

kerikil hingga berlumpur sesuai dengan kehidupan makrobenthos.Hasil analisis 

sebagian besar menunjukkan bahwa adanya korelasi antara suhu dengan 

makrobenthosdalam hal adaptasi makrobenthos pada suhu ekstrim. 

 Hal ini menyatakan bahwa suhu mempengaruhi jumlah spesies takson dan 

didukung oleh pernyataan Surbakti (2010) yang menjelaskan bahwa, koefisien 

korelasi dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan, seperti terlihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2 Nilai koefisien Korelasi 

 
 

Nilai Indeks Morisita untuk setiap spesies makrobenthos terhadap variasi 

rentang suhu yang ada di aliran air panas sungai Cangar. Kisaran Nilai Indeks 

Morisita berkisar antara 0,004-238,9. Data dapat disajikan pada Tabel 3 sebagai 

berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval koefisien Tingkat hubungan

0,00-0,199 Sangat rendah

0,20-0,399 Rendah

0,40-0,599 Sedang

0,60-0,799 Kuat

0,80-1,00 Sangat kuat



Tabel 3.Nilai Indeks Morisita spesies makrobenthos di aliran Sungai air panas 

Cangar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel 2 dapat dijelaskan bahwa suhu dapat merubah pola distribusi 

makrobenthos.Hal ini dapat dilihat pada spesies Brotia testudinaria mengalami 

perubahan pola distribusi yaitu pola persebaran mengelompok dengan nilai 2,632-

4,240 pada suhu 18-30
o
C, kemudian pada suhu 31-45

o
C dengan nilai 0,004-0,561 

memiliki pola persebaran teratur.Spesies Thiara scabra memiliki pola sebaran 

mengelompok pada kisaran suhu 18
o
C dengan nilai 9,577 namun pada suhu 20-

55
o
C pola sebarannya teratur.Spesies Melanoides rustica memiliki pola sebaran 

mengelompok pada suhu 20-40
o
C dengan nilai 1,788-3,883, namun pada suhu 46-

50
o
C pola sebarannya teratur.Spesies Melanoides tuberculata pola sebaran pada 

suhu 18-25
o
C dengan nilai 0,282 memiliki pola distribusi teratur, namun terjadi 

perubahan pola distribusi yaitu pada suhu 26-50
o
C pola sebarannya mengelompok 

dengan nilai 1,128-5,093.Spesies Melanoides punctata pola sebarannya cenderung 

mengelompok pada suhu 31-45
o
C dengan nilai 1,004-5,952 namun pada suhu 51-

55
o
C pola sebarannya teratur dengan nilai 0,030.Pola sebaran mengelompok 

merupakan pola yang paling umum terjadi pada individu dan dapat meningkatkan 

persaingan diantara individu dalam memperebutkan unsur hara, dan makanan 

(Odum, 1993). 

Persebaran mengelompok yang terjadi pada makrobenthos 

mengindikasikan bahwa spesies tersebut selalu ada dalam kelompok, dan sangat 

jarang terlihat terpisah, dan umumnya dapat meningkatkan persaingan antara 

individu tanpa diimbangi peningkatan daya hidup.Hal ini dapat terjadi karena 

tingkat ketersediaan sumber daya makanan, serta kondisi faktor fisika dan kimia 

yang berada dalam kisaran tertentu yang dapat ditoleransi oleh makrobenthos 

tersebut. Menurut Effendi (2003), kecepatan arus berpengaruh terhadap distribusi 

Keterangan : 

B. tes : Brotia testudinaria T. pan : Thiara panterina 

T. sca : Thiara Scabra M. pli : Melanoides plicaria 

M. rus : Melanoides rustica  S. bla : Stenomelania blatta 

M. tub : Melanoides tuberculata  S. tes : Sulcospira testudinaria 

M. pun : Melanoides punctata P. can : Pomacea canaliculata 

 

 

B. tes T. sca M. rus M. tub M. pun T. pan M. pli S. bla S. tes P. can

18◦C 4.240 9.577 0.000 0.282 0 0 0 0 3.511 0

20-25◦C 3.504 0.516 1.788 0.282 0 0 0 0 1.264 0

26-30◦C 2.632 0.440 3.883 1.128 0 0 0 0 0 0

31-35◦C 0.006 0.195 2.397 2.978 1.004 0 0 0 0 0

36-40◦C 0.004 0.150 2.620 5.093 4.016 11.077 2.389 11.031 6.241 0

41-45◦C 0.561 0.076 0.000 3.705 5.952 0 0 0 0 11.007

46-50◦C 0 0 0.317 1.943 0 0 0 0 0 0

51-55◦C 0 0.049 0 0 0.030 0 0 0 0 0

56-60◦C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61-65◦C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66-70◦C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Suhu
Spesies



biota yang relatif menetap diperairan yaitu benthos. Hal ini berdampak secara 

tidak langsung pada makrobenthos karena semakin besar kecepatan arus maka 

akan terjadi kekeruhan. Pada spesies Thiara pantherina, Melanoides plicaria, 

Stenomelania blatta, Sulcospira testudinaria, Pomacea canaliculata memiliki 

pola sebaran mengelompok dan tidak mengalami perubahan pola distribusi. 

Pola penyebaran makrobenthos di aliran Sungai air panas Cangar secara 

keseluruhan mengelompok dan teratur.Persebaran seperti ini didasarkan pada 

kemiripan kondisi fisika-kimia perairan tersebut, serta kondisi substrat yang 

didiami.Makrobenthos yang ditemukan pada kisaran suhu 18-55
o
C dengan 

keberadaan spesies tertinggi pada kisaran suhu 36-40
o
C.Pada Gambar 4.13 

dijelaskan bahwa terdapat 9 spesies pada suhu 36-40
o
C diperoleh 9 spesies 

makrobenthos.Melanoides tuberculata dapat hidup pada kisaran suhu antara 18 

dan 32°C.Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Surbakti (2010), yang 

menyatakan bahwa Melanoides tuberculata memiliki kemampuan toleransi yang 

tinggi terhadap faktor-faktor fisika dan kimia lingkungan.Melanoides tuberculata 

juga bersifat parthenogenetik dan mampu menghasilkan anakan yang banyak 

sehingga memperluas penyebarannya. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di aliran Sungai air panas 

Cangar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Suhu yang ditemukan di aliran Sungai air panas Cangar segmen Tahura 

R.Soerjo ditemukan suhu tertinggi sebesar 70
o
C dan suhu terendah 

ditemukan 18
o
C. Suhu terendah yang ditemukan 18

o
C terletak jauh dari 

sumber mata air sedangkan suhu tertinggi sebesar 70
o
C masih berada 

didekat sumber mata air panas. 

2. Terdapat 10 spesies makrobenthos yang ditemukan di aliran Sungai air 

panas Cangar yaitu Brotiatestudinaria, Thiarascabra, Melanoidesrustica, 

Melanoidestuberculata, Melanoides punctata, Thiara pantherina, 

Melanoides plicaria, Stenomelaniablatta, Sulcospiratestudinaria, 

Pomeaca naliculata. 

3. Pengaruh suhu terhadapkeberadaan jumlah spesies makrobenthos sebesar 

0,70 dengan tingkat koefisien korelasi yang kuat. 

4. Suhu optimal jumlah makrobenthos tertinggi, ditemukan pada suhu 36-

40
o
C.  

5. Suhu di sungai Cangar dapat merubah pola distribusi makrobenthos 

dengan perubahan internal pada organisme yang ditemui di berbagai 

rentang suhu yaitu pada suhu 18
o
C spesies Brotia testudinaria 

mengelompok dan berubah menjadi teratur pada suhu 20-45
o
C. Thiara 

scabra memiliki pola sebaran mengelompok pada kisaran suhu 18
o
C 

namun pada suhu 20-55
o
C pola sebarannya teratur. Spesies Melanoides 

rustica memiliki pola sebaran mengelompok, namun pada suhu 46-50
o
C 

pola sebarannya teratur. Spesies Melanoides tuberculata pola sebaran pada 

suhu 18-25
o
C teratur, namun pada suhu 26-50

o
C pola sebarannya 

mengelompok. Spesies Melanoides punctata pola sebarannya cenderung 

mengelompok, namun pada suhu 51-55
o
C pola sebarannya teratur. 



 

SARAN 

Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan metode teknik 

yang berbeda misalnya menggunakan metode plot dengan menggunakan jarak 

yang sudah ditentukan. Penggunaan metode ini diharapkan memberikan peluang 

yang lebih besar untuk mendapatkan spesies makrobenthos serta mendapatkan 

gambaran lebih baik mengenai keberadaannya di aliran air panas sungai Cangar. 
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Lampiran  1. Peta Pengambilan Sampel Makrobenthos di aliran Sungai air panas 

Cangar 

 


