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STUD1 KOMUNITAS MAKROZOOBENTOS 

PADA AL,IRAN SUMBER AIR PANAS DI SUMATERA BARAT 

Oleh: Ardi dan Ristiono 

Telah dilakukan penelitian studi komunitas makrozoobentos pada tiga aliran 
sumber air panas di Sumatera Barat, yaitu di Desa Aia Angek Kabupaten Tanah Datar, 
Desa Tarantang (Bayua) Maninjau Kabupaten Agam, dan Rirnbo Panti Kabupaten 
Pasaman, pada bulan Juli 2001 sarnpai April 2002. Pengukuran beberapa faktor fisika 
kimia dilakukan di lapangan. Ident5kasi serta pen&tungan jumlah individu 
malcrozoobentos dilakukan di Laboratorium Ekologi FMIPA Universitas Negeri 
Padang.. Pengambilan sampel secara "Purposive Random Sampling", berdasarkan 
perbedaan kondisi suhu dan jarak dari sumber air panas. Pada aliran surnber air panas 
Desa Aie Angek ditetapkan lirna stasiun, sedangkan dua aliran smumber air panas 
lainnya hanya tiga stasiun penelitian. 

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pada aliran sumber air panas Desa Aia 
Angek ditemukan 10 spesies makrozoobentos dari empat kelas, yaitu kelas Insecta (5 
spesies), Arachnida (3 spesies), Oligochaeta (1 spesies), dan Hirudinea (1 spesies); 
pada Desa Tarantang (Elayua) ditemukan 9 spesies dari dua kelas, yaitu kelas Molluska 
(2 spesies) dan kelas Insecta (7 spesies); dan pada Rirnbo Panti ditemukan 24 spesies 
dari 3 kelas, yaitu kelas Mollusca (4 spesies), Insecta (14 spesies), dan Arachnida (6 
spesies). Banyak spesies yang ditemukan di Desa Aia Angek tidak ditemukan di Desa 
Tarantang (Bayua) dan Rirnbo Panti. Narnun ditemukan beberapa spesies yang sama 
antara Desa Aia Angek dengan Rimbo Panti, yaitu Chironomus spl., Scatella sp., 
Hyhozetes sp., Ornartacurus sp., dan l7iermacarus minuta. Kepadatan, kepadatan 
relatif dan fiekuensi kehadiran relatif tertinggi di Desa Aia Angek adalah Chironomus 
sp. (40725,90 ind./m2, 97, 78%, dan loo%), pada Desa Tarantang (Bayua) adalah 
Phylopotamus sp. (666,67 ind./m2, 17,24% dan 70%), dan pada Rimbo Panti adalah 
Gyraulus circumtridus (5573,33 ind./m2, 43,24% dan 20%). Berdasarkan analisis 
struktur komunitas; indeks keanekaragarnan terendah ditemukan pada Desa Aia Angek 
sebesar 0,19, diikuti Rirnbo Panti sebesar 2,85, dan tertinggi pada Desa Tarantang 
(Bayua) sebesar 3,Ol. Berdasarkan uji beda struktur komunitas, pada umurnnya 
ditemukan perbedaan yang nyata antar komunitas yang ditemukan. Berdasarkan 
kondisi fisika Ma, maka suhu rata-rata tertinggi ditemukan pada Rimbo Panti (53,4 - 
70,4 "C), diikuti Desa Tarantang (Bayua) sebesar (33 - 37,33 "C), dan Desa Aia 
Angek (28 - 30 "C); pH terendah ditemukan pada Desa Aia Angek ( 4 - 5), sedangkan 
Desa Tarantang (Bayua) dan Rimbo Panti relatif sama dengan kisaran 6-7. 



THE STUDY OF MACROZOOBENTHTC COMMUNITY AT THE STREAM 
OF HOT WATER SOURCES IN WEST SUMATERA 

By Ardi and Ristiono 

SUMMARY 

A study of macrozoobenthic community has been done on the tree streams of 
hot water sources in West Sumatera, in Aia Angek Viage Tanah Datar Regency, 
Tarantang (Elayua) Agam Regency, and Rimbo Panti in Pasarnan Regency, on July 
2001 to April 2002. The measuring of some physical chemistry factors as done on the 
field. Identification and counting of individu macrozoobenthic numbers was done at 
Ecology Laboratory FMlPA of Universitas Negeri Padang. The way of talking sample 
"Purposive Random Sampling" based on the difference condition of temperature and 
distance from hot water sources. There are 5 station decided on the stream of hot 
water source of Aia Angek Viage, while there are only three station at the others 
two streams hot water source. 

The result shows that on the stream of hot water source in Aia Angek Viage, 
we was find 10 species of macrozoobenthic fiom 4 classes, that is Insecta (5 species), 
Arachnida (3 species), and Oligochaeta (1 species); in Tarantang (Bayua) Viage, we 
can find 9 species fiom two classes, that is Mollusca (2 species) and Insecta 
(7 species); and at Rimbo Panti, we can find 24 species from 3 classes, that is 
Mollusca (4 species), Insecta (14 species), and Arachnida (6 species). Some species 
which is found in Aia Angek Village can not find in Tarantang (Bayua) Viage and 
Rimbo Panti, but threre are some species found beetween Aia Angek Village and 
Rimbo Panti, that is Chironomus sp I., Scatella sp., Hycfrozetes sp., Omartacarus sp., 
and Themacams mimta. Density, relative density, and the frequency of the higher 
relative present in Aia Angek Viage is Chironomus sp. ( 40725,90 ind./m2, 97,78%, 
and 100%) ; in Tarantang (Bayua) Village is Phylopotamus sp. (666,67 ind./m2 , 
17,24%, and 70 %) , and in Rimbo Panti is Gyraulus circumtn'atus (5573,33 ind./m2, 
43,24%, and 20%). Based on the analysis of community structure, lower index 
variance is found at Aia Angek Viage 0,19, followed by Rimbo Panti 2,85, and the 
higher in Tarantang (Bayua) Viage 3,Ol. Based on the test of the difference of 
community structure generally or we can find real temperature found in Rimbo Panti 
(53,4 - 70,4 "C), followed by Tarantang (Bayua) Viage (33 - 37,33 "C), and Aia 
Angek Viage (28 - 30 "C); lower of pH found in Aia Angek Viage (4 - 5), while in 
Tarantang (Bayua) Village and Rimbo Panti is relatively same on average of 6 - 7. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Makrozoobentos merupakan hewan yang sebagian atau seluruh siklus 

hidupnya berada di dasar perairan, baik yang sesil, merayap rnaupun menggali 

lubang. Hewan ini memegang beberapa peran penting dalarn perairan seperti 

dalam proses dekomposisi dan rnineralisasi material organik yang memasuki 

perairan, serta menduduki beberapa tingkatan trofik dalarn rantai makanan. 

Sebagai organisme dasar perairan, bentos mempunyai habitat yang relatif 

tetap. Dengan sifatnya yang dernikian, perubahan-perubahan kualitas air dan 

substrat tempat hidupnya baik biotik maupun abiotik sangat mempengaruhi 

komposisi maupun struktur komunitasnya. Faktor biotik yang berpengaruh 

diantaranya adalah produsen yang merupakan salah satu sumber makanan bagi 

makrozoobentos. Sedangkan faktor abiotik diantaranya adalah substrat dasar, 

kecepatan arus, oksigen terlarut, zat hara terlarut, pH, dan suhu air (Moss, 1980; 

Goldman and Home 1983). 

Suhu air merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi aktivitas serta 

memacu atau mengharnbat perkembangbiakan organisme perairan. Pengaruh 

perubahan suhu terhadap makrozoobentos bervariasi. Pada urnurnnya peningkatan 

suhu air pada skala tertentu akan mempercepat perkembangbiakannya serta dapat 

mengubah keseimbangan komunitas (Moss, 1980). Hanya spesies yang bersifat 

eurytherrnal yang mampu hidup pada perairan yang bersuhu panas, seperti pada 

sumber air panas. 

Penelitian tentang makrozoobentos pada sumber air panas di Indonesia, 

khususnya di Surnatera Barat masih kurang. Penelitian yang telah dilakukan 



adalah membandingkan komposisi dan struktur komunitas bentos pada aliran air 

panas Batang Imang Kecil dengan aliran Batang Imang (aliran sumber air tidak 

panas) dan pencarnpuran keduanya, yang dilakukan oleh Fefiani (1991). 

Penelitian lain dilakukan oleh Nofita (1995) yaitu mengungkapkan komposisi 

makrozoobentos pada aliran surnber air panas Bukik Gadang Koto h a u  Solok. 

Di Sumatera Barat selain dua surnber air panas yang telah dikernukakan di 

atas, terdapat beberapa surnber air panas yang disebabkan oleh aktivitas 

geothermal. Sumber-sumber air panas tersebut diantaranya terdapat di Desa Aia 

Angek Kab. Tanah Datar, Desa Tarantang-Bayua Kab. Agam (terletak f 200 m 

dari tepi Danau Maninjau), dm daerah Cagar Alam Rimbo Panti Kab. Pasaman. 

Lebih jauh dapat dikemukakan, daerah Cagar Alam Rirnbo Panti telah 

dikukuhkan sebagai cagar dam botani, zoologi dan geogrds, serta dianggap 

sebagai kawasan yang merniliki keunikan, karena terdapatnya sumber air panas 

(Herman Haeruman, 1982). Sebagai daerah cagar dam zoologis, informasi 

tentang keberadaan makrozoobentos yang mendiami surnber air panas Rimbo 

Panti inipun belum ada datanya. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan pene-litian 

dengan tujuan untuk mengetahui struktur komunitas makrozoobentos di aliran 

surnber air panas di Desa Aia Angek Kabupaten Tanah Datar, Desa Tarantang 

(Bayua) Kabupaten Agam, dan Cagar Alam Rimbo Panti. Dari hasil penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan informasi dasar tentang biota air panas di 

Sumatera Barat, khususnya tentang makrozoobentos pada aliran sumber air panas 

di Desa Aia Angek Kabupaten Tanah Datar, Desa Tarantang (Bayur) Kabupaten. 

Agam, dan Cagar Alam Rirnbo Panti. 



B. Perurnusan Masalah 

Ruang lingkup penelitian ini adalah tentang struktur komunitas makro- 

zoobentos pada aliran sumber air panas di Surnatera Barat, khususnya di Desa Aie 

Angek, DesaTarantmg(Bayua), dan Rirnbo Panti. Untuk mengetahui struktur 

komunitas, perlu diungkapkan terlebih dahulu spesies, kepadatan dan kepadatan 

relatif makrozoobentos. Disamping itu perlu diungkapkan pola penyebaran yang 

terlihat dari fiekuensi kehadiran masing-masing spesies dan kondisi faktor fisika 

kirnia air seperti kecepatan arus, substrat dasar (baik tipe maupun kandungan 

organik), kandungan unsur kimia dalam air (pH, DO, dan BOD), suhu, interaksi 

spesies, dm pola siklus hidup dari masing-masing spesies dalam komunitas. 

Badasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini dilakukan pernba-tasan 

dan dinunuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apa sajakah spesies makrozoobentos yang ditemukan pada aliran sumber air 

panas di Desa Aie Angek, Desa Tarantang (Bayur), dm Rimbo Panti? 

2. Apakah ada perbedaan spesies makrozoobentos antar aliran sumber air panas 

di Desa Aie Angek, Desa Tarantang (Bayur), dan Rimbo Panti? 

3. Bagaimanakah kepadatan, kepadatan relatif, dan fiekuensi kehadiran spesies 

makrozoobentos pada aliran sumber air panas di Desa Aie Angek, Desa 

Tarantang (Bayur), dan Rimbo Panti? 

4. Apakah ada perbedaan kepadatan, kepadatan relats dan fiekuensi kehadiran 

spesies makrozoobentos antar aliran sumber air panas di Desa Aie Angek, 

Desa Tarantang (Bayur), dan Rirnbo Panti? 



5. Bagaimanakah kondisi fisika-kirnia air pada aliran sumber air panas di Desa 

Aie Angek, Desa Tarantang (Bayur), dan Rimbo Panti? 

6 .  Apakah ada perbedaan kondisi fisika-kimia air antar aliran sumber air panas 

di Desa Aie Angek, Desa Tarantang (Bayur), dan F h b o  Panti? 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk rnengetahui: 

1. Spesies makrozoobentos yang ditemukan pada aliran sumber air panas di 

Desa Aie Angek, Desa Tarantang (Bayur), dan Rimbo Panti. 

2. Ada tidak-adanya perbedaan spesies makrozoobentos antar aliran sumber air 

panas di Desa Aie Angek, Desa Tarantang (Bayur), dan Rimbo Panti. 

3.  Kepadatan, kepadatan relatif, dm fiekuensi kehadiran spesies makrozoo- 

bentos pada aliran sumber air panas di Desa Aie Angek, Desa Tarantang 

(Bayur), dan Rimbo Panti. 

4. Ada tidak-adanya perbedaan kepadatan, kepadatan relatif, dan fiekuensi 

kehadiran spesies makrozoobentos antar aliran sumber air panas di Desa Aie 

Angek, Desa Tarantang (Bayur), dan Rimbo Panti. 

5. Kondisi fisika-kimia air pada aliran sumber air panas di Desa Aie Angek, 

Desa Tarantang (Bayur), dan Rimbo Panti. 

6.  Ada tidak-adanya perbedaan kondisi fisika-kimia air antar aliran sumber air 

panas di Desa Aie Angek, Desa Tarantang (Bayur), dan Rirnbo Panti. 



D. Konstribusi Penelitian 

Penelitian ini mempunyai konstribusi dalarn pengembangan ilmu penge- 

tahuan dan teknologi, terutama sekali menyangkut inf'ormasi dasar sumber daya 

dam dan lingkungan hidup, khususnya tentang keanekaragaman hayati. Hal ini 

penting diketahui dan diungkapkan, karena sebagai daerah tropis pengidentifi- 

kasian dan inventarisasi keanekaragaman hayati di Indonesia relatif masih kurang. 

Karakteristik yang berbeda antara daerah temperata dengan daerah tropis 

khususnya pada aliran sumber air panas diduga berpe-ngaruh terhadap keberadaan 

makrozoobentos. Dengan ditemukannya makrozoobentos pada aliran sumber air 

panas di Sumatera Barat, diiarapkan juga dapat memberi konstribusi tentang 

inf'ormasi kespesifikan organisme daerah tropis jika dibandiigkan dengan daerah 

temperata, khususnya makrozoobentos. 



11. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Makrozoobentos 

Zoobentos merupakan hewan yang sebagian atau seluruh siklus 

hidupnya berada di dasar perairan, baik yang sesil, merayap, maupun menggali 

lubang (Kendeigh, 1980; Odum 1993; Rosenberg dan Resh, 1993). Hewan ini 

memegang beberapa peran penting dalam perairan seperti dalam proses 

dekomposisi dan rnineralisasi material organik yang memasuki perairan (Lind, 

1985), serta menduduki beberapa tingkatan trofik dalam rantai makanan (Odum, 

1993). 

Zoobentos membantu mempercepat proses dekornposisi materi organik. 

Zoobentos yang terutama bersifat herbivora dan detritivora, dapat menghancurkan 

makrofit akuatik yang hidup maupun yang mati dan serasah yang masuk ke dalam 

perairan menjadi bagian-bagian yang lebih kecll, sehingga memudahkan mikroba 

untuk menguraikannya menjadi nutien bagi produsen perairan. 

Berbagai jenis zoobentos ada yang berperan sebagai konsumen primer 

dan ada pula yang berperan sebagai konsumen sekunder atau konsumen yang 

menempati tempat yang lebih tinggi. Pada umurnnya, zoobentos merupakan 

makanan alarni bagi ikan-ikan pemakan di dasar ("bottom feeder") (Pennak, 1978; 

Tudorancea, Green dan Hubner, 1978; Zur, 1980 daIam Irmiarti, 1990). 

Berdasarkan ukurannya, zoobentos dapat digolongkan ke dalam kelompok 

zoobentos rnikroskopik atau mikrozoobentos dan zoobentos makroskopik yang 

disebut dengan makrozoobentos. Menurut Cummins (1975), makrozoobentos 

dapat mencapai ukuran tubuh sekurang-kurangnya 3 - 5 mm pada saat 

perturnbuhan maksirnum. APHA (1992) menyatakan bahwa makrozoobentos 



dapat ditahan dengan saringan No. 30 Standar Arnerika. Selanjutnya Slack er all. 

(1973) dalam Rosenberg dan Resh (1993) menyatakan bahwa makrozoobentos 

merupakan organisme yang tertahan pada saringan berukuran 200 sampai 500 

rnikrometer. 

Barnes (1987) dan Nybakken (1988) menyatakan bahwa berdasarkan 

keberadaannya di dasar perairan, makrozoobentos yang hidup merayap di 

p e m b  dasar perairan disebut epifauna, seperti Crustacea dan larva serangga, 

sedangkan yang hidup pada substrat lunak di dalam lumpur disebut infauna, 

misalnya Bivalvia clan Polychaeta. Organisme yang termasuk makrozoobentos 

diantaranya adalah Crustacea, Isopoda, Decapoda, Oligochaeta, Mollusca, 

Nematoda, clan Annelida (Curnmins, 1975; Goldman dan Home 1983). Taksa- 

taksa tersebut mempunyai h g s i  yang sangat penting di dalam komunitas 

perairan, sebagian menempati tingkatan trofik kedua ataupun ketiga dan yang 

lainnya mempunyai peranan penting dalam proses mineralisasi dan 

pendaurulangan bahan-bahan organik, baik yang berasal dari perairan maupun 

dari daratan (Janto et all., 198 1 dalam Nurifdinsyah, 1993). 

Sebagai organisme dasar perairan, bentos mempunyai habitat yang 

relatif tetap. Dengan sifatnya yang demikian, perubahan-perubahan kualitas air 

dan substrat tempat hidupnya sangat mempengaruhi komposisi maupun 

kelirnpahannya. Komposisi maupun kelimpahan makrozoobentos bergantung 

pada toleransi atau sensitivitasnya terhadap perubahan lingkungan. Setiap 

komunitas memberikan respon terhadap pembahan kualitas habitat dengan cara 

penyesuaian diri pada struktur komunitas. Ddam lingkungan yang relatif stabil, 

komposisi dan kelimpahan malcrozoobentos relatif tetap (APHA, 1992). 



B. Faktor-Faktor Fisika-Kimia Perairan 

Struktur komunitas zoobentos dipengaruhi berbagai faktor lingkungan 

biotik dan abiotik. Beberapa faktor yang mempengaruhi keanekaragaman spesies 

pada malcrozoobentos adalah faktor-faktor lingkungan seperti substrat dasar, 

kandungan unsur kimia dalam air, suhu, interaksi spesies, serta pola siklus hidup 

dari masing-masing spesies dalam komunitas (Tudorancea et all. 1979). 

Kehadiian spesies dalam suatu komunitas malcrozoobentos didukung oleh 

kandungan zat organik yang tinggi, namun belum tentu menjarnin kelimpahan 

zoobentos tersebut, karena tipe substratpun ikut menentukan (Welch, 1980). Pada 

perairan mengalir, tipe substrat dasar diterrtukan oleh arus. Menwut Moss (1988), 

substrat dasar terdiri dari berrnacam-macam tipe, antara lain lumpur, pasir, liat 

berpasir, dan berbatu. Pada aliran air yang cepat, substrat dasarnya berbatu, 

sedangkan pada aliran yang lambat, substratnya berlumpur. Batu-batu dan partikel 

tanah halus merupakan habitat yang baik bagi makrozoobentos. Bacon (1974) 

dalam Welch (1980) menggolongkan kecepatan arus air atas lima kelompok 

sebagai berikut; sangat cepat (> 100 cddt) ,  cepat (50 - 100 d d t ) ,  sedang (25 - 

50 cm/dt) , lambat (10 - 25 cddt) ,  dan sangat lambat (< 10 d d t ) .  

Kedalaman air mempengaruhi kelimpahan dan dishbusi zoobentos. Dasar 

perairan yang kedalaman airnya berbeda akan dihuni oleh zoobentos yang 

berbeda pula, sehingga terjadi stratifikasi komunitas menurut kedalarnan. Pada 

perairan yang lebih dalam, makrozoobentos mendapat tekanan fisiologis dan 

hidrostatis yang lebih besar. Oleh karena itu, makrozoobentos yang hidup di 

perairan yang dalam ini tidak banyak. 

Ndai pH menunjukkan derajat keasarnan atau kebasaan suatu perairan. 

Pescod (1973) menyatakan bahwa toleransi organisme air terhadap pH bervariasi. 



Hal ini tergantung pada suhu air, oksigen terlarut, adanya berbagai anion maupun 

kation, serta jenis dan stadium organisme. 

Oksigen terlarut sangat penting bagi pernafasan zoobentos dan organisme- 

organisme akuatik lainnya (Odum, 1993). Kelarutan oksigen dipengaruhi oleh 

suhu. Pada suhu tinggi, kelarutan oksigen rendah dan sebaliknya pada suhu 

rendah, kelarutan oksigen tinggi. Tiap-tiap spesies biota akuatik mempunyai 

kisaran toleransi yang berbeda-beda terhadap konsentrasi oksigen terlarut di suatu 

perairan. Spesies yang kisaran toleransinya lebar terhadap oksigen, peluang 

penyebarannya luas dan sebaliknya spesies yang kisaran toleransinya sempit 

hanya terdapat di tempat-tempat tertentu saja. 

Suhu air merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas 

serta memacu atau menghambat perkembangbiakan organisme perairan. Pada 

umumnya peningkatan suhu air sampai skala tertentu akan mempercepat 

perkembangbiakan organisme perairan. Walaupun demikian beberapa 

makrozoobentos dapat hidup dan berkembang biak pada aliran sumber air panas. 

Klein (1972) daiam Rondo (1982), menyatakan bahwa suhu air yang 

tinggi dapat' menarnbah daya racun senyawa-senyawa beracun seperti N a ,  W, 

dan m N  terhadap hewan akuatik, serta dapat mempercepat kegiatan 

metabolisme hewan akuatik. Sumber utama senyawa ini berasal dari sampah dan 

limbah yang mengandung bahan organik protein. Selain itu faktor suhu dapat pula 

mempengaruhi kelarutan oksigen dalam air. Goldman dan Home (1983) 

mengungkapkan bahwa pada suhu tinggi kelarutan oksigen rendah dan sebalilcnya 

bila suhu rendah, kelarutan oksigen tinggi. 

Suhu pada aliran sumber air panas relatif konstan. Hal ini terjadi 

karena adanya pelepasan panas oleh badan air dan disamping itu adanya masukan 



air dari luar. Welch (1980) menyatakan bahwa adanya variasi suhu di sepanjang 

aliran air panas akan berpengaruh terhadap keberadaan hewan poikilothermis 

seperti bentos. 

Winterbourn (1969) yang melakukan penelitian pada aliran sumber air 

panas di Wairnangu New Zealand menemukan dua spesies Lnsecta dari ordo 

Diptera yaitu Eplyirella thennarum pada suhu 34 - 43 OC dan Chironom 

cylindh'cus pada suhu 39 - 41 "C. Robinson dan Turner (1975) pada gradien suhu 

air panas di Viginia menemukan delapan ordo Insecta, diantaranya Coleoptera, 

Diptera, Hemiptera, dan Odonata. Pcliakrozoobentos lain yang ditemukan adalah 

Arachnids, Oligochaeta, Gastropoda, dan Pelecypoda. 

Hasil penelitian Lamberti dan Resh (1983) pada aliran surnber air panas 

Little Geyser Creek dan Big Sulphur Creek Sonoma Co. California menunjukkan 

bahwa konsentrasi geokimia secara alami dapat ditolerir oleh organisme akuatdc, 

namun perubahan temperatur air mengakibatkan terjadinya perbedaan struktur 

komunitas bentos. Penelitian Lamberti dan Resh (1985) pada lokasi yang sama 

tidak menemukan hewan bentos pada suhu di atas 45 OC. Kepadatan tertinggi 

ditemukan pada suhu 34 OC untuk Chironomidae, sedangkan kelimpahan tertinggi 

pada suhu 27 "C. 

Penelitian tentang makrozoobentos pada aliran sumber air panas di 

Sumatera Barat yang dilakukan Fefiani (1991) mengungkapkan bahwa farnili 

makrozoobentos yang terbanyak ditemukan adalah pada percampwan aliran 

sumber air panas (Batang Imang Kecil) dengan aliran air tidak panas (Batang 

Imang) pada suhu 25 - 26 OC, yaitu 24 famili dengan kepadatan farnili tertinggi 

berupa Chironornidae, diikuti oleh aliran surnber air panas (Batang Irnang Kecil) 

sebanyak 18 farnili pada suhu 28 - 35 "C, dan selanjutnya Batang Irnang 



sebanyak 15 famili pada suhu 25 - 26 O C .  Nofrita (1995) mengemukakan hasil 

penelitiannya yang dilakukan pada aliran sumber air panas di Bukik Gadang Koto 

Anau Solok, yaitu pada suhu 30 - 47 "C ditemukan 22 genera hewan bentos yang 

tergolong dalarn enam kelas berupa Kelas Arachnids, Crustacea, Gastropoda, 

Hirudinea, Insecta, dan Oligochaeta. Kepadatan dan kepadatan relatif tertinggi 

diperlihatkan oleh genus Chironomus sebesar 1135,60 individu/900 an2 dan 

98,89%, dengan firekuensi kehadiran mutlak 100% ditemukan pada suhu 35 O C .  



IIL TUJUAN DAN MAMFAAT PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (l).Spesies makrozoobentos 

yang ditemukan pada aliran sumber air panas di Desa Aie Angek, Desa Tarantang 

(Bayur), dan Rimbo Panti; (2) Ada tidak-adanya perbedaan spesies 

makrozoobentos antar alum sumber air panas di Desa Aie Angek, Desa 

Tarantang (Bayur), dan Rirnbo Panti; (3) Ukuran besar kepadatan, kepadatan 

relatif: dan fiekuensi kehadiran spesies rnakrozoobentos pada aliran sumber air 

panas di Desa Aie Angek, Desa Tarantang (Bayur), dan Rimbo Panti; (4) Ada 

tidak-adanya perbedaan kepadatan, kepadatan relatif, dan fiekuensi kehadirau 

spesies malcrozoobentos antar aliran sumber air panas di Desa Aie Angek, Desa 

Tarantang (Bayur), dan Rimbo Panti; (5) Kondisi fisika-kimia air pada aliran 

sumber air panas di Desa Aie Angek, Desa Tarantang (Bayur), dan Rimbo Panti; 

dan (6) Ada tidak-adanya perbedaan kondisi fisika-kirnia air antar aliran sumber 

air panas di Desa Aie Angek, Desa Tarantang (Bayur), dan Rimbo Panti. 

B. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mernpunyai konstribusi dalam pengembangan iimu penge- 

tahuan dan teknologi, terutama sekali menyangkut informasi dasar surnber daya 

dam clan lingkungan hidup, khususnya tentang keanekaragaman hayati. Hal ini 

penting diketahui dan diungkapkan, karena sebagai daerah tropis pengidentiti- 

kasian dan inventarisasi keanekaragaman hayati di Indonesia relatif masih 

kurang. Karakteristik yang berbeda antara daerah temperata dengan daerah tropis 

I2 



khususnya pada aliran sumber air panas diduga berpengaruh terhadap keberadaan 

makrozoobentos. Dengan ditemukannya makrozoobentos pada aliran sumber air 

panas di Sumatera Barat, diharapkan juga dapat memberikan manfaat untuk 

informasi kespesifkn organisme daerah tropis jika dibandingkan dengan daerah 

temperata, khususnya makrozoobentos. 



IV. METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waldu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada aliran sumber air panas di Desa Aie Angek 

Kabupaten Tanah Datar, Desa Tarantang (Bayua) Maninjau Kabupaten 

Agam, clan Rirnbo Panti Kabupaten Pasaman, mulai bulan Juli 2001 sampai 

April 2002. Pengukuran beberapa faktor fisika-khia dilakukan langsung di 

lapangan, sedangkan identifikasi dan penghitungan jumlah individu 

rnakrozoobentos dilaksanakan di Laboratorium Ekologi FMIPA Universitas 

Negeri Padang. 

B. Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan yang digunakan adalah kertas indikator pH universal, formalin 

40%, allcohol70%, MnzS04 .4H20, KOWKI, H2S04 pekat, Na2S203 0,0125 

N dan amilum 1%. Alat yang dipakai Lamotte water sample, surber net, 

Elanan dredge, pH meter stick, termometer Hg, stopwatch, saringan Tyler 

standard screen scale, pinset, Buret dan standar, Erlenmeyer 100 rnl, botol 

sampel air 250 ml, botol koleksi, baki plasbk, kantong plastik, meter-an, label, 

gabus dan alat-alat tulis. 

C. Metode Pengambilan Sampel 

Pada penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan rnetoda 

'Turposive Random Sarnphg" berdasarkan perbedaan kondisi suhu dan jarak 

dari sumber air panas. Pada aliran sumber air panas Desa Aie Angek 

ditetapkan Lima stasiun penelitian, sedangkan aliran air panas di Desa 

Tarantang (Bayua) dan Rirnbo Panti masing-masing ditetapkan tiga stasiun 

penelitian. Pada setiap stasiun ditentukan tiga titik sampel, yaitu daerah tepi 

--.- 
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sebelah kiri, bagian tengah dan daerah tepi sebelah kanan aliran sumber air 

panas (tergantung pada lebar aliran surnber air panas dan tipe substrat). 

1. Ke j a  di lapangan 

Sampel hewan bentos diarnbil dengan menggunakan Surber Net 

untuk dasar aliran yang berbatu dan Eykman dredge untuk dasar 

berlumpur. Sampel yang terarnbil disaring dengan saringan bertingkat 

dengan ukuran rnata sa-ringan berturut-tunrt dari atas ke bawah 2,36 mm, 

1,49 mrn dan 0,52 mm, dm bentos yang didapatkan dimasukkan ke dalarn 

botol sampel yang berisi formalin 4% dan diberi label Selanjutnya 

sampel-sampel tersebut dibawa ke laboratonurn untuk diidedltSkasi dan 

dihitung jumlabnya 

Selama pengambilan sampel, dilakukan pengukuran faktor fisika 

kimia air pada tiap stasiun Suhu air d i d w  dengan ternmeter, kecepatan 

arus dengan alat bantu berupa gabus, pH dengan pH meter stick dm 

pengukuran DO dilakukan dengan cara titrasi menggunakan metoda Frank 

Newman Bersamaan dengan pengarnbilan sarnpel air untuk pengukuran 

DO, diambil air dengan botol gelap (botol yang dindinma dicat hitam) 

untuk penentuan BODS dan substrat dasar untuk pen- kadar organik 

substrat 

2. Ke rja di Laboratorium 

Semua sampel hewan bentos dibawa ke Laboratorium Ekologi 

Universitas Negeri Padang. Selanjutnya diperiksa di bawah mikroskop dan 

diidentifikasi serta djhitung jumlah rnasing-masing jenis. Identifikasi 

dilakukan sampai tingkat jenis berdasarkan buku acuan, antara lain 

Needham and Needham (1964); Hynes (1972); Quigley (1977), Pennak 

(1978); Barnes (1 987); Chu and Cutkomp (1 992), dan Hawking (1995). 

Pengukuran BODs dilakukan dengan metode Frank Newman sebagai- 

mana pengukuran DO. Adapun nilai BOD adalah DO no1 hari dikurangi 



dengan DO lima hari. Untuk pengukuran Kadar Organik Substrat 

dilakukan dengan metode gravimetri. 

D. Analisis Data 

Analisis data meliputi analisis kualitatif berupa pengidentifikasian 

dengan merujuk pada buku-buku acuan identifikasi dan analisis kuantitatif 

berupa penghitungan kepadatan, kepadatan relatif dan fiekuensi kehadiran 

relatif (Michael, 1 984). Selanjutnya untuk indeks keanekaragarnan, 

keseragarnan, dorninansi serta ada tidak-adanya perbedaan antar komunitas 

~ o z o o b e n t o s ,  digunakan formulasi ymg dikemukakan Magurran (1 988). 

Untuk pengolahan data dig& program komputer Microsoft Excell. 



V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Faktor Fiiika Kirnia Air 

Rerata has3 pengukuran faktor fisika-kimia air pada aliran sumber air panas di 

Desa Aia Angek Kabupaten Tanah Datar, Desa Tarantang (Bayua) Maninjau 

Kabupaten Agam, dan Rirnbo Panti Kabupaten Pasarnan, secara berurutan disajikan 

pada Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3. 

Tabel 1. Rerata hasil pengukuran faktor fisika-kimia air pada lima stasiun penelitian 
aliran sumber air panas di Desa Aia Angek Kabupaten Tanah Datar. 

- --- - -- 

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa suhu air pada setiap stasiun pada a l i i  

Parameter 

S U ~ U  CC) 
Kecepatan arus (cm/dt) 

PH 

DO ( m d )  

BOD ( m g )  
KOS (%) 

surnber air panas di Desa Aia Angek relatif mengalami perbedaan. Suhu tertinggi 

ditemukan pada Stasiun I dan II sebesar 30' C dan terendah pada Stasiun V sebesar 

28 OC. Secara urnurn terlihat bahwa semakin jauh dari sumber air, suhu air semakin 

rendah. Hal ini tejadi karena adanya pelepasan panas pada badan air dan adanya 

S T A S I U N  

aliran air yang masuk dari luar, yaitu dari sawah dan kolam yang juga ditemui baik di 

I 

3 o 
3 3 

4,5 
1.6 

1 

2.4 

kiri maupun di kanan aliran air 

Kecepatan arus air pada setiap stasiun pengamatan bervariasi Kecepatan arus 

tertinggi didapatkan pada stasiun W yaitu 39 cddt. ,  sedangkan terendah terdapat 

II 
30 

3 6 

4 

2.4 

0.6 

1.66 

pada Stasiun I sebesar 33 crnldt. Dari Stasiun I sampai IV, arus terlihat semakin 

17 

Iv 
29 

3 9 

4 

2.4 

1 

1.56 

m 
29.5 

38 

4 3  
2.4 

0.6 

1.94 

v 
28 

36 

5 

13.6 

8.6 

1.63 



cepat. Pada Stasiun V, arus lebih lambat dibandingkan dengan Stasiun III dan IV. 

Terjadinya kecenderungan peningkatan kecepatan air dari Stasiun I sampai IV ini, 

berkaitan erat dengan topografi aliran sumber air panas di daerah ini, dirnana makin 

kehilir makin menurun (curam), sehingga air mengalir rnakin cepat. Pada Stasiun V, 

topografinya lebih datar (landai), sehingga kecepatan arusnya lebih rendah. 

Dari hasil pengukuran derajat keasaman didapatkan pH air pada stasiun I dan III 

adalah 43,  Stasiun 11 dan N adalah 4, sedangkan Stasiun V adalah 5. Dari data ini 

terlihat bahwa air pada aliran sumber air panas Desa Aia Angek ini bersifat asam 

Secara umum nilai pH tersebut cenderung meningkat kearah hilir. Hal ini karena 

surnber air panas biasanya mengandung kadar s u l k  yang tinggi dan rnakin jauh dari 

sumber air panas kadarnya semakin berkurang karena adanya masukan air dari lux. 

Kadar oksigen terlarut berkisar antara 1,6 - 13.6 ppm. Kandungan oksigen 

terlarut tertinggi didapatkan pada stasiun V dan terendah pada stasiun I. Rendahnya 

kadar oksigen terlarut pada stasiun I disebabkan pada stasiun I ini suhunya tinggi 

yaitu 30°C, sedangkan suhu pada stasiun V lebih rendah , yaitu 28' C . 

Nilai BODS air berkisar antara 0,6 - 8,6 ppm. Nilai BODs tertinggi ditemukan 

pada Stasiun V sebesar 8,6 ppm, sedangkan terendah diternukan pada Stasiun I1 dan 

IU, yaitu 0,6 ppm. Tingginya nilai BODS ini disebabkan banyaknya material organik 

yang terdapat di stasiun ini, sehingga oksigen yang dibutuhkan oleh rnikroba untuk 

proses dekomposisi menjadi tinggi, hal ini dapat dilihat dan tipe substrat ada yang 

berlumpur. 

Dari pengamatan terhadap tipe substrat, terlihat bahwa substrat dasar pada 

Stasiun I 11, III, dan Stasiun V berbatu dan berpasir, sedangkan Stasiun IV berpasir 

dan berlumpur. Hasil pengukuran kadar organik substrat (KOS), terlihat bahwa KOS 

pada Stasiun I paling tinggi, yaitu 2,4% d i t i  oleh Stasiun III sebesar 1,94%, 



Stasiun I1 sebesar 1,66%, Stasiun V sebesar 1,63%, dan Stasiun IV sebesar 1,56%. 

Tingginya KOS pada Stasiun I ini berkaitan erat dengan adanya limbah organik yang 

memasuki diran air yang dari berasal aktivitas penduduk sekitar sumber air panas. 

Air dari sumber air panas, dibendung dan di buatkan kolam dan di sekitar kolam ini 

dibangun sarana MCK, dan menjadi tempat utama untuk mandi dan WC masyarakat 

Desa Aia Angek. 

Berbeda dengan aliran surnber air panas di Desa Aia Angek yang dibagi atas 

lima stasiun, aliian sumber air panas di Desa Tarantang (Bayua) dibagi atas tiga 

stasiun. Hasil pengukuran faktor fisika kimia-aimya, disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rerata hail pengukuran faktor fisika-kimia air pada tiga stasiun penelitian 
aliran sumber air panas di Desa Tarantang (Bayua) Kabupaten Agarn.. 

Berdasarkan Tabel 2, suhu air pada aliran sumber air panas di Desa Tarantang 

(Bayua) bervariasi. Suhu tertinggi ditemukan pada Stasiun I sebesar 37,3' C dan 

terendah pada Stasiun III sebesar 33 OC. Keadaan tersebut juga dialami oleh aliran 

surnber air panas Desa Aia Angek Kab. Tanah Datar, pada aliran sumber air panas di 

Desa Tarantang (Bayua) terlihat bahwa semakin jauh dari sumber air, maka suhu air 

semakin rendah. Hal ini terjadi karena adanya pelepasan panas dari badan air dan 

adanya aliran air yang masuk dari luar. 

Suhu (OC) 

S U ~ U  CC) 
Kecepatan arus ( d d t )  

PH 

DO (mg I 1) 

BOD (mg I 1) 

KOS 

S T A S I U N  
m 
3 3 

43,3 

7 

5,2 
1,35 

1,95 

I 

37,33 

44,25 

6 

1,73 

0,27 

1,35 

11 

36,67 

39 

7 

4 

2,13 

1,77 



Kecepatan arus air pada tiap stasiun pengamatan bervariasi. Dari tiga stasiun 

yang diarnati, terlihat bahwa kecepatan arus tertinggi didapatkan pada stasiun I yaitu 

44,25 cddt.,  sedangkan terendah terdapat pada Stasiun I1 sebesar 39 cddt..  

Kecepatan arus pada Stasiun I dan II relatif sama. Dilihat dari topografi, maka kedua 

stasiun ini merniliki kemiringan yang sama. Lambatnya arus pada Stasiun 11 

berkaitan dengan adanya genangan air yang sekaligus tempat rnasuknya aliran air dari 

kiri dan kanan &an sumber air panas ini, dengan topografi yang relatif datar. Jika 

dibandigkan dengan kecepatan arus pada stasiun-stasiun di Desa Aia Angek, maka 

kecepatan arus diran sumber air panas di Desa Tarantang (Bayua) lebih tinggi. 

Dari hasil pengdcuran derajat keasaman, didapatkan pH air pada Stasiun I 

adalah 6, sedangkan Stasiun I1 dan ID adalah 7. Data ini memperlihatkan bahwa pH 

air pada &an sumber air panas Desa Tarantang (Bayua) cenderung netral. pH 7 

pada Stasiun III diduga dipengaruhi oleh pH air Danau Maninjau. 

Kadar oksigen terlarut, berkisar antara 1,73 - 5,2 ppm. Kandungan oksigen 

terlarut tertinggi didapatkan pada stasiun III dan terendah pada Stasiun I. Sebagai- 

mana halnya oksigen terlarut pada aliran sumber air panas di Desa Aia Angek, maka 

kadar oksigen terlarut pada aliran sumber air panas di Desa Tarantang (Bayua) juga 

menunjukkan adanya hubungan antara kadar oksigen terlarut dengan tinggi 

rendahnya suhu. Pada suhu tinggi, kadar oksigen terlarut akan rendah dan sebalihya. 

Ndai BODs air pada Tabel 2. berkisar antara 0,27 - 1,35 ppm Ndai BODS 

tertinggi ditemukan pada Stasiun II yaitu 2,13 ppm, sedangkan terendah ditemukan 

pada Stasiun I sebesar 0,27 ppm. Ti~lgginya nilai BODS ini disebabkan banyaknya 

material organik yang terdapat di stasiun ini, sehingga oksigen yang dibutuhkan oleh 

rnikroba untuk proses dekomposisi menjadi tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tipe 

substrat ada yang berlumpur. 



Dari pengarnatan terhadap tipe substrat, terlihat bahwa substrat dasar pada 

Stasiun I berbatu dan berpasir, Stasiun I1 berpasir dan berlurnpur, dan Stasiun III 

berpasir. Jika dikaitkan dengan KOS, maka KOS tertinggi ditemukan pada Stasiun 111 

sebesar 1,95%, yang merupakan muara aliran sumber air panas ini ke Danau 

Maninjau, diiringi Stasiun I1 sebesar 1,77%, selanjutnya Stasiun I sebesar 1,3 5%. 

Penentuan stasiun aliran sumber air panas di Desa Aia Angek dan Desa 

Tarantang (l3ayua) berdasarkan jarak dari sumber air panas, narnun pengelompokan 

stasiun penelitian pada aliran sumber air panas di Rirnbo Panti dilakukan berdasarkan 

sumber mata air panas utarna Dalam ha1 ini, di Rirnbo Panti terdapat empat sampai 

lima surnber air panas utama yang posisinya dapat berubah sewaktu-waktu. Pada 

waktu penelitian ini dilakukan terdapat lirna sumber air panas, dimana dua sumber air 

panas aliran airnya memasuki dua aliran sumber air panas yang lain. Oleh karena itu, 

terdapat tiga aliran sumber air panas utama, yang masing-masingnya kemudian 

dijadikan sebagai stasiun penelitian. Has2 pengukuran &or fisika kimia air pada 

aliran surnber air panas di Rirnbo Panti Kabupaten Pasaman disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rerata has2 pengukuran faktor fisika-kimia air dari tiga stasiun penelitian 
pada aliran surnber air panas di Rimbo Panti Kabupaten Pasaman. 

Dari Tabel 3, terlihat bahwa suhu air pada aliran sumber air panas di Rimbo 

Suhu (OC) 

S U ~ U  CC) 
Kecepatan arus (crn/dt) 

PH 

DO (mg / 1) 

BOD (mg / I) 

KOS 

Panti bervariasi. Suhu terendah ditemukan pada Stasiun I sebesar 53,4' C dan 

S T A S I U N  
I 

53,4 

50 

6,5 

1,7 

1,7 

4,9 

II 
70,4 

63 

6,8 

2 2  

2 2  

4 3  

III 
63,2 

71 

6 8  

1,6 

1,6 

597 



tetinggi pada Stasiun IT sebesar 70,4' C. Rendahnya suhu pada Stasiun I diduga 

berkaitan erat dengan topograf~ aliran sumber air panas di daerah ini. Pada Stasiun I, 

sumber mata airnya relatif kecil dan sedikit, alirannya lebar antara 100 - 150 cm dan 

dangkal antara 5-10 cm. Kondisi ini memungkinkan terjadinya pelepasan panas yang 

cepat ke lingkungan. Faktor lain adalah adanya masukan dari air irigasi Rimbo Panti. 

Pada Stasiun I1 terdapat dua sumber air panas, yang ukurannya relatif besar 

dibandingkan dengan sumber air panas pada stasiun-stasiun lain. Disarnping itu juga 

terdapat beberapa sumber air panas yang berukuran kecil di sepanjang atiran sumber 

air panas ini. Lebar aliran sumber air panas di stasiun ini sama seperti Stasiun IU, 

yaitu sempit antara 50 - 70 cm dan sepanjang alirannya tertindung oleh pohon kayu . 

Kecepatan arus pada tiap stasiun pengamatan juga bmariasi. Dari tiga stasiun 

yang diamati, teriihat bahwa kecepatan arus tertinggi didapatkan pada stasiun III 

yaitu 71 cddt., sedangkan terendah pada Stasiun I sebesar 5 d d t .  Kecepatan arus 

pada Stasiun I1 adalah 63 d d t .  Dari pengamatan di lapangan, penyebab utama 

terjadinya perbedaan arus ini adalah besarnya surnber dan bentuk aliran air panas. 

Pada Stasiun El, sumber air air panasnya relatif lebih besar dibandingkan dengan dua 

stasiun yang lain. Disarnping itu, aliran airnya juga relatif lebih lurus (tidak berliku- 

liku). Pada Stasiun ICI, meskipun aliran airnya berasal dari dua sumber air panas, 

tetapi aliran airnya berliku-liku. Pada Stasiun I, topografi aliran air relatif lebih landai 

(cendemg datar), sehingga dilihat sekilas hanya genangan air panas. Tika 

dibandiigkan dengan dua aliran surnber air panas di Desa Aia Angek dan Desa 

Tarantang (Bayua), maka kecepatan arus pada salah satu stasiun aliran sumber air 

panas di Rirnbo Panti, yaitu Stasiun El merupakan aliran air paling cepat. 

Dari hasil pengukuran derajat keasaman didapatkan pH air pada stasiun I adalah 

6,5 sedangkan Stasiun I1 dan III adalah 6,8. Data ini memperlihatkan bahwa pH air 



pada aliran sumber air panas di Rimbo Panti cendemng netral, perbedaannya relatif 

kecil, yaitu 0,3. 

Kadar oksigen terlarut berkisar antara 1,6 - 2,2 ppm. Kandungan oksigen 

terlarut tertinggi didapatkan pada Stasiun I1 sebesar 2,2 ppm dan terendah pada 

Stasiun Il l  sebesar 1,6 ppm. Berbeda halnya dengan kadar oksigen terlarut pada aliran 

sumber air panas di Desa Aia Angek dan Desa Tarantang (Bayua), rnaka data 

menunjukkan tidak adanya hubungan ataupun berbanding terbaliknya antara kadar 

oksigen terlarut dengan tinggi rendahnya suhu. 

Nilai BODS air pada Tabel 2. sama besarnya dengan nilai DO, yaitu berkisar 

antara 1,6 - 2,2 pprn N-~lai BODs tertinggi ditemukan di Stasiun IZ sebesar 2,2 ppm, 

sedangkan terendah ditemukan pada Stasiun III sebesar 1,6 ppm. Hal ini berad, 

bahwa seluruh oksigen terlarut yang terdapat dalarn air selama lima hari habis 

digunakan untuk aktivitas ~ o o r g a n i s m e  yang terdapat didalarnnya. 

Tipe substrat dari ketiga stasiun relatif sarna, yaitu berpasir dm berlumpur. 

Pada Stasiun LI, disamping berpasir dan berlurnpur juga terlihat ada yang berbatu. 

Berdasarkan Tabel 3. terlihat bahwa KOS berkisar antara 4,8 - 5,7 %, tertinggi 

ditemukan pada Stasiun IU sebesar 5,7%, diiringi Stasiun I sebesar 4,9%, dan 

terendah pada Stasiun I1 sebesar 4,8%. 

Dari hasil pengukuan parameter fisika-kimia air pada aliran sumber air panas di 

Desa Aia Angek (Tabel I), Desa Tarantang-Bayua (Tabel 2), dan Rirnbo Panti 

(Tabel 3), terlihat adanya variasi hasil pengukuran, tetapi juga ditemui adanya 

kecendemgan-kecenderungan yang hampir sama. 

Dilihat dari hasil pengukuran. suhu air, maka rata-rata suhu mulai dari yang 

tertinggi ditemukan pada aliran sumber air panas di Rimbo Panti, selarjutnya aliran 

surnber air panas di Desa Tarantang (Bayua), dan terakhir di Desa Aia Angek. 



Terdapatnya perbedaan ini diduga berkaitan erat dengan beberapa faktor, diantaranya 

adalah besar dan jumlah sumber air panas, lebar dan kedalaman aliran, serta masukan 

air tawar dari daerah sekitarnya. Aliran sumber air panas di Rimbo Panti umumnya 

berasal dari surnber yang lebih besar dibandingkan dengan kedua daerah lain. Hal 

ini terlihat dari besarnya gelembung-gelembung gas yang muncul dari surnber air 

tersebut. Disarnping itu, sumber air panas di Rimbo Panti ini relatif ternaungi, 

dengan aliran yang sempit dan di sepanjang aliran juga diternui adanya sumber- 

sumber air panas berukuran kecil, yang teramati dengan adanya gelembung- 

gelernbung gas kecil yang naik ke perrnukaan dan mengeluarkan hawa yang panas. 

Dari pengukuran suhu air terlihat adanya kecenderungan makin jauh dari sumber air 

panas maka suhu makin rendah (Tabel 1. dan Tabel 2.). Temuan ini sejalan dengim 

hasil penelitian Noflita (1995) pada aliran sumber air panas di Desa Aia Angek Koto 

Anau Kabupaten Solok. Te rjadinya kecenderungan ini berkaitan erat dengan adanya 

pelepasan panas dari badan air dan adanya aliran air yang masuk dari luar 

Kecepatan arus air, baik antar stasiun pada satu daerah penelitian aupun antar 

daerah penelitian terlihat bervariasi. Berdasarkan kriteria kecepatan arus air yang 

dikemukakan Bacon (1974) dalam Welch (1980) dapat dikemukakan bahwa dua 

stasiun air panas di Rimbo Panti memiliki aliran yang cepat, yakni > 100 cmldt, 

sedangkan satu stasiun yang lain (Stasiun I) berms  sangat lambat , yaitu < 10 crnldt. 

Adapun aliran surnber air panas di Desa Aia Angek dan Desa Tarantang merniliki 

aliran dengan kecepatan sedang , antara 25 - 50 d d t .  

Dari hasil pengukuran derajat keasaman (pH), didapatkan aliran sumber air 

panas di Desa Aia Angek memiliki pH terendah dibandingkan dengan di Rimbo 

Panti dan di Desa Tarantang (Bayua). Disisi lain, terlihat bahwa makin jauh dari 

sumber air panas, terdapat kecenderungan pH aliran sumber air panas makin 



meningkat (Tabel 1. dan Tabel 2.). Pescod (1973) menyatakan, bahwa bervariasinya 

pH tergantung pada beberapa faktor, yaitu suhu air, oksigen terlarut, dan adanya 

berbagai anion dan kation dalam air. Sumber air panas biasanya mengandung kadar 

sulfbr yang tinggi dan sernakin jauh dari sumber air panas kadar s u b y a  semakin 

berhwrang karena adanya masukkan air dari luar. 

Kadar oksigen terlarut dalam air merupakan faktor penting bagi proses 

pernafasan organisme akuatik. Dari Tabel I., Tabel 2 dan 3, terlihat bahwa kadar 

oksigen terlarut terendah ditemukan pada &an sumber air panas di Rirnbo Panti, 

diikuti oleh aliran sumber air panas di Desa Tarantang (Bayua) dan Desa Aia Angek. 

Rendahnya kadar oksigen terlarut pada stasiun-stasiun di Rimbo Panti ini, disebabkan 

oleh suhunya yang tinggi. Tingginya suhu rnengakibatkan kelarutan oksigen dalarn 

perairan menjadi rendah. Goldman dan Home (1983) menyatakan bahwa suhu dapat 

mempengaruhi kelarutan oksigen dalarn air, pada suhu tinggi kelarutan oksigen 

rendah, sebaliknya bila suhu rendah kelarutan oksigennya akan tinggi. 

Berdasarkan hasil pengukuran pada masing-masing stasiun di tiga aliran sumber 

air panas, terlihat bahwa pada aliran sumber air panas di Rirnbo Panti (Tabel 3) 

seluruh kindungan oksigen terlarut (DO) habis terpakai oleh rnikroba aerobik untuk 

menguraikan bahan organik yang terdapat didalarnnya. Pada aliran sumber air panas 

di Desa Aia Angek (Tabel 1) dan Desa Tarantang-Bayua (Tabel 2), ternyata masih 

ditemukan adanya kandungan oksigen terlarut (DO) setelah lima hari penyimpanan. 

Dari Tabel 3 terlihat bahwa nilai DO sama dengan BOD*. 

Hasil pengukuran kadar organik substrat (KOS) dari ketiga daerah penelitian 

menunjukkan bahwa aliran sumber air panas di Rimbo Panti, memiliki nilai KOS 

yang paling tinggi. KOS aliran surnber air panas di Desa Aia Angek terlihat 

berfluktuasi, tidak menunjukkan adanya kecenderungan menurun atau meningkat 



secara konstan. Pada aliran sumber air panas di Desa Tarantang (Bayua), terlihat 

adanya kecenderungan makin jauh dari sumber air, KOS makin meningkat. Pada 

aliran sumber air panas di Rimbo Panti tidak dapat dikemukakan adanya 

kecenderungan meningkatnya KOS, karena pada daerah ini masing-masing stasiun 

merupakan aliran tersendiri yang terpisah, tidak bersinambungan. 

B. Komunitas Makrozoobentos 

1. Komunitas Makrozoobentos pada Aliran Sumber Air Panas di Desa Aia 

Angek Kabupaten Tanah Datar. 

Berdasarkan hasil pengarnatan terhadap makrozoobentos pada aliran surnber air 

panas di Desa Aia Angek Kabupaten Tanah Datar ditemukan 10 spesies, yang 

tergolong ke dalam 4 kelas. KeIas Insecta terdiri dari 5 spesies, yaitu Chirunomus sp., 

Scatella sp., Ephida sp., Pericoma sp., dan Enochorus sp.; Kelas Arachnids 

sebanyak 3 spesies, yaitu Hydozetes sp., Omartacarus sp., dan Termacarus mimta; 

Kelas Oligochaeta sebanyak 1 spesies, yaitu Tubifex sp.; dan Kelas Hirudinea juga 

sebanyak 1 spesies, yaitu Haemapsis sp. 

Kepadatan dan kepadatan relatif makrozoobentos pada setiap stasiun di sepan- 

jang aliran surnber air panas di Desa Aia Angek tercantum dalam Tabel 4. Kepadatan 

populasi makrozoobentos berkisar antara 14,8 - 10025 1,89 ind./m2 , kepadatan 

populasi tertinggi ditemukan pada Stasiun III sebesar 100251,89 ind./m2. 

Dari 4 kelas rnakrozoobentos yang ditemukan, kepadatan tertinggi adalah kelas 

Insecta yaitu antara 24222,22 - 10025 1,89 ind./rn2 dengan kepadatan relatif antara 

93,83 - 98,62%. Kepadatan dan kepadatan relatif tertinggi juga ditemukan pada 

Stasiun m. 





2. Komunitas Makrozoobentos pada Aliran Sumber Air Pamu di Desa 

Tarantang (Bayua) Kabupaten Agam. 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap makrozoobentos pada alira sumber air 

panas di Desa Tarantang (Bayua) Kabupaten Agam, ditemukm 9 spesies. 

Ke 9 spesies ini tergolong ke dalam 2 kelas, yaitu Kelas Mollusca sebaq-ak 2 spesies 

dan Insecta sebanyak 7 spesies. Kepadatan clan kepadatan relatif ma.krozoobentos 

pada setiap stasiun pada aliran sumber air panas di Desa Tarantang (bayua) tercantum 

dalam Tabel 5. Kepadatan populasi makrozoobentos secara umum bdisar antara 

3,33 - 27,78 ind./m2 dengan kepadatan populasi tertinggi ditemukan pada Stasiun IIL, 

yaitu 27,78 ind./m2. Dari 2 kelas makrozoobentos yang ditemukan, kepadatan 

tertinggi adalah Kelas Insecta, yaitu antara 533,33 - 1466,67 ind./m2 dengan 

kepadatan relatif antara 66,67 - 84,62%. Kepadatan dan kepadatan relatif tertinggi 
. . 

ditemukan pada Stasiun I. 

Kelas Insecta yang ditemukan dapat digolongkan dalam 5 fiudi, yaitu Ecdyo- 

noridae sebanyak 3 spesies, yaitu Cen~optilurn sp., Heptogenia sp., dan Rhitrogena 

sp. sedangkan famili Glosomatidae, Hydroptiloidae, Pbilopotamidae, dan 

Psychomidae, masing-masingnya hanya satu spesies yang secara berurutan adalah 

Agapetus sp., Hydroptilla sp., Phylopotamus sp., dan Tinodea sp. 

Pada Stasiun I, spesies Insecta yang memiliki kepadatan dan kepadatan relatif 

tertinggi adalah Rhifrogena sp. Sebesar 355,56 ind.lm2 clan 20,5 1% &ti oleh 

Agapetus sp. sebesar 3 11,11 ind./m2 dan 17,95%, P h y l o p o ~  sp. sebesar 

266,67 ind./m2 dan 15,3 5%. Frekuensi kehadiran masing-masing spesies adalah sama 

sebesar 75%. Pada Stasiun I[, spesies dari Kelas Insecta yang memiliki kepadatan 

dan kepadatan relatif tertinggi adalah Phylopotamus sp. sebesar 3 1 1,11 ind./m2 dan 

23,33% diikuti oleh Tinodea sp. sebesar 222,22 ind.lm2dan 16,67%, selanjutnya 



Tabel 5. Kepadatan (ind/rn2), Kepadatan Relatif (%) dan Frekuensi kehadiran Relatif (%) makrozoobentos di tiya srasiun penelitian 
pada aliran air sumber air panas Desa Tarantany - Bayua Manirljau Kabupaten Ayam 

Keterangan: K = Kepadatan KR = Kepadatan Relatif FR = Frekuensi Kehadiran Relatif - = tidak ditemukan 

N o 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Spesies 

Molluska 
/'.sidi11111 sp. 
I iArr lasp .  

lnsectn 
('e~rlr.o~)lilr~~n sp 
Heyloge~rin s p 
Rhi 11-ogeno sp. 
Agopeltis sp. 
Hydroyrillo sp. 
/~hylopo~onrrrs sp. 
li'nodro sp. 

Jumlah individu 
Jumlah Spesies 
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TO'I'AL 

9 8 7 9 

I 
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ti 
844.44 

533 3.1 
31 1 1 1  
3022.2 
44-14 
488.89 
444.44 
622.22 
31 1.11 
666.67 
444.44 

3866.7 

K 
266.67 
222.21 
44.44 

1466.67 
44.44 
222.22 
355.56 
31 1.1 1 
88.89 
266.67 
177.78 

97.462 100 

I I 

1333.3 

KR 
2 1.839 

1.1 793 
8 040 

78.161 
4 0  

12.644 
11.494 
16.092 
8.046 
17.241 
11.494 

K R  
12.85 

13.82 
0 . 0 3  

84.62 
2.56 
12.82 
20.5 1 
17.95 
5.13 
15.38 
10.26 

K 
3 1 1.1 1 

44.44 
20007 
1022.2 

- 
177.78 
44.44 
88.89 
177.78 
3 1 1 . 1  1 
222.22 

100 

I I I 

800 

I:R 

50 00 
20 00 

10.00 
70.00 
50.00 
,70.00 
50.00 
70.00 
50.00 

FR 

50.00 
25.00 

25.00 
75.00 
75.00 
75.00 
50.00 
75.00 
50.00 

K 
266.67 
20h 67 

- 
533.33 

88.89 
44.44 
222.22 
44.44 
88.89 
44.44 

100 

K R  
23.333 

3.333 
20000 
76.667 

13.333 
3.333 
6.667 
13.333 
23.333 
16.667 

I..I~ 

3.1 33 
S3.33 

66.67 
33.33 
66.67 
66.67 
66.67 
66.67 

K R  
33.333 

33 333 

66.667 

1 1 . 1  1 1  
5.556 

27.778 
5.556 
11.11 1 
5.556 

rx 

100 
- 

- 
66.67 
33.33 
66.67 
33.33 
66.67 
33.33 



Centroptilum sp. serta Heptogenia sp. dengan kepadatan sebesar 177,78 ind./m2 dan 

kepadatan relatif sebesar 13,33%. Pada Stasiun 111, spesies dari Kelas Insecta yang 

merniliki kepadatan dan kepadatan relatif tertinggi adalah Agapetus sp. sebesar 

222,22 ind./m2 dan 27,78%, diikuti oleh Phylopotamus sp. dan Heptogenia sp., 

kepadatan d m  kepadatan relatihya sarna sebesar 88,89 ind./m2 dan 1 1,11%. 

Dua spesies dari Kelas Mollusca yang ditemukan berasal dari dua famili, yaitu 

Farnili Sphaeridae dengan spesiesnya Psidirrm sp. dan Famili Valvatidae dengan 

spesiesnya VaIvata sp. Kepadatan spesies Psidium sp. pada ketiga stasiun berturut- 

turut adalah 222,22 ind./m2, 44,44 ind./m2 d m  266,67 ind./m2 dan kepadatan 

relatibya adalah 12,82%, 3,33%, dan 33,33%. VaIvata sp. hanya ditemukan pada 

Stasiun I dan Stasiun 4 kepadatannya adalah 4444 ind./m2 dan 266,67 ind./m2 dan 

kepadatan rel'difhya sebesar 2,56% dan 20%. Menurut Richardson (1928) begitu 

juga W k  (1975) &lam Whitton (1975), beberapa spesies dari Valvatidae 

mempakan indikator untuk perairan yang bersih (cleaner-water quesies). 

Dari hail perhitungan Indek keanekaragarnan CH), maka indeks keanekara- 

gaman makrozoobentos pada aliran sumber air panas di Desa Tarantang (Bayua) di 

Stasiun I sarnpai Stasiun III berturut-turut adalah 2,92, 2,75, dan 2,44. 

Merujuk pada laiteria indeks keanekaragaman dari Krebs (1 98 5),  maka 

keanekaragarnan spesies makrozoobentos pada aliran sumber air panas di Desa 

Tarantang (Bayua) tergolong sedang (1 < H < 3). Indeks keseragarnan (E) yang 

diperoleh untuk Stasiun I dan Stasiun II adalah 0,92, sedangkan Stasiun III adalah 

0,87. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah individu setiap jenis cenderung sarna dan 

tidak ada kecendemgan satu spesies mendominasi. Kenyataan ini dapat dibuktikan 

dengan rendahnya indek dorninansi yang diperoleh, dmana untuk Stasiun I sarnpai 

Stasiun III secara berurutan adalah 0,15, 0,16, dan 0,22. 



3. Kornunitas Makrozoobentos pada Aliran Sumber Air Panas di Rirnbo 

Panti Kabupaten Pasaman 

Berdasarkan hasil pengarnatan terhadap makrozoobentos pada aliran sumber air 

panas di h b o  Panti Kabupaten Pasaman, ditemukan 24 spesies yang tergolong 

kedalam 3 kelas, yaitu Kelas Gastropoda sebanyak 4 spesies, Kelas Insecta sebanyak 

14 spesies, dan KeIas Arachnida sebanyak 6 spesies. 

Kepadatan dan kepadatan relatif makrozoobentos setiap stasiun pada aliran 

sumber air panas di Rimbo Panti termturn dalam Tabel 6. Kepadatan populasi 

makrozoobentos berkisar antara 8,89 - 5573,33 ind./m2. Pada Stasiun I, dari 3 kelas 

mahozoobentos yang ditemukan, kepadatan tertinggi adalah Kefas Gastropoda 

sebesar 6382,22 ind./m2 dengan kepadatan relatif sebesar 54,56%, diikutti oleh Kelas 

Insecta dengan kepadatan sebesar 3804,44 ind./m2 dan kepadatan relahf sebesar 

32,52%, dan terakhir Kelas Arachnida dengan kepadatan sebesar 15 1 1,11 ind./m? 

dan kepadatan relatif sebesar 12,92%. Kepadatan dan kepadatan relatif tertinggi 

ditemukan pada Gyraulus cirnrmstridus sebesar 5773,33 ind./rn2 dan 47,64%, 

diikutti oleh Chironomus sp.1. sebesar 2115,56 ind./m2 dan 18,0%, selanjutnya 

Probezia sp. sebesar 1146,67 ind./m2 dan 9,80%. 

Pada Stasiun II hanya diternukan makrozoobentos sebanyak dua kelas, yaitu 

Kelas Insecta dan Kelas Arachnida, dimana kepadatan dan kepadatan relatif tertinggi 

adalah kelas Insecta sebesar 417,78 ind./m2 dan 59,49%, sedangkan Kelas 

Arachnida hanya sebesar 284,44 ind./m2 dan 40,5 1%. 

Ditinjau dari spesies yang diternukan, maka secara berurutan spesies yang memiliki 

kepadatan dan kepadatan relatif tertinggi adalah Limnophora torreyae sebesar 

248,89 ind./m2 clan 35,44%, &ti oleh Chironomur sp. 1. sebesar 160,OO indlm2 
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dan 22,78%; selanjutnya Themacurus minuta, sebesar 124,44 ind./m2 dan 

1 7,72%, dan terakhir Hydroma despiciens sebesar 80,00 ind./m2 dan 1 1,39%. 

Pada Stasiun III juga ditemui dua kelas makrozoobentos, yaitu Kelas Insecta 

dan KelasArachnida, narnun kepadatan dan kepadatan relatif tertinggi adalah dari 

kelas Arach-nida yaitu 355,56 ind./m2 dan 72,73%. Sedangkan kelas Insecta, 

mempunyai kepa-datan dan kepadatan relatif 133,33 ind./m2 dan 27,27%. Spesies 

yang memiliki ke-padatan dan kepadatan relatif tertinggi adalah Themacarus mimta, 

dengan kepadat-an 248,89 ind./m2 dan kepadatan relataif 50,91% serta HyaZoma 

despiciens dan Limmphora torreyae, dengan kepadatan 62,22 ind./m2 dan kepadatan 

relatif 12,73%. 

Dari hasil perhitungan Indek keanekaragaman, rnaka indeks keanekaragaman 

maIcrozoobentos pada aliran sumber air panas Rimbo Panti Kab. Pasaman yang 

ditemukan di Stasiun I sampai III berturut-turut adalah 2,62, 2,37, dan 2,33. Indek 

yang diperoleh ini menunjukkan bahwa keanekaragaman spesies rnakrozoobentos di 

aliran sumber air panas Rimbo Panti tergolong sedang. Adapun indeks keseragaman 

(E) yang diperoleh secara berturut-turut adalah 0,59, 0,53 dm 0,52. Memjuk pada 

Krebs (1985), hal ini berarti bahwa penyebaran spesies makrozoobentos di lokasi ini 

relatif seragam, dengan kata lain tidak ada spesies yang mendominasi. Kenyataan ini 

dapat dibuktikan dengan rendahnya indek dominansi yang diperoleh, d i i a  untuk 

Stasiun I sampai JII secara berurutan adalah 0,28, 0,23 dan 0,24. 

Dengan membandingkan tabel dan bahasan komunitas makrozoobentos pada 

aliran sumber air panas Desa Aia Angek (Tabel 4), Tarantang - Bayua (Tabel 5) dm 

Rirnbo Panti (Tabel 6), dapat diternukan adanya spesies-spesies yang sama-sama 

terdapat pada dua lokasi yang berbeda. Secara rinci, perbandingan komposisi total 

antara ketiga lokasi penelitian dicanturnkan pada Tabel 7 .  





Berdasarkan Tabel 7, ternyata spesies-spesies yang ditemukan pada aliran 

sumber air panas di Desa Tarantang (Bayua), tidak satupun yang sarna dengan 

spesies-spesies yang terdapat pada aliran sumber airpanas di Desa Aia Angek Kab. 

Tanah Datar . maupun aliran sumber air panas di Rimbo Panti Kab. Pasarnan. 

Sementara antara aliran sumber air panas di Desa Aia Angek dan Rimbo Panti 

terdapat beberapa spesies yang sama, yang berasal dari Kelas Insecta dan Kelas 

Arachnida. Spesies yang sama yang berasal dari kelas Insecta adalah Chironomus sp. 

dan ScateIIa sp. Sedangkan dari kelas Arachnida adalah Hydrozetes sp., 

Omartacants sp. dan Themacarus rninuta. 

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, Chironomus sp. merupakan makro- 

zoobentos yang ditemukan dengan kepadatan dan kepadatan relatif tertinggi, di aliran 

surnber air panas Desa Aia Angek Kab. Tanah Datar, dengan fkekuensi kehadiran 

absolut 100%. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

Fefiani (1 991) di Batang Irnang, Padang Belimbing Koto Sani Kabupaten Solok dan 

juga penelitian yang dilakukan Noflita (1995) pada aliran sumber air panas Bukik 

Gadang Koto Anau Kabupaten Solok. 

Lamberti dan Resh (1985) mengemukakan bahwa famili Chironomidae meru- 

pakan kelompok farnili yang masih mampu hidup pada perairan dengan suhu diatas 

35 OC. Hani (1962) masih mendapatkan spesies dari farnili Chironomidae pada suhu 

mendekati 48 OC. Dalam penelitian ini Chironomus masih ditemukan diatas -suhu 

yang dikernukakan tersebut (Tabel 3 dan Tabel 6). Oleh karena itu dapat kita 

kemukakan bahwa dalam hubungannya dengan suhu Chironomus tennasuk organis- 

me yang rnerniiki kisaran toleransi yang lebar terhadap suhu (eurythermal). 

Berkaitan dengan Scatella sp., yang merupakan anggota dari famili Ephydridae, 

Tuxen (1944) sebagairnana dikemukakan Castenholz dan Wickstrorn (1975) daIam 



Whitton (1975) menyatakan bahwa larva ataupun bentuk dewasa dari famili ini 

merupakan herbivor penting di aliran air panas. Organisme ini memakan bakteri alga 

yang menempel di dasar perairan yang suhu airnya sarnpai di atas 47 OC. 

Hasil analisis yang telah dilakukan Lampiran 1 sarnpai 3, tentang indeks 

keanekera-gaman, keseragaman dan dominansi rnakrozoobentos pada ketiga lokasi 

penelitian, s e w a  sederhana dapat disajikan pada Tabel 8. 

Tabel 8. Hasil analisis Indeks Keanekaragaman, Keseragaman dan Dominansi makro- 
zoobentos yang ditemukan secara total pada aliran sumber air panas di Desa 
Aia Angek Kab. Tanah Datar, Tarantang- Bayua Kab. Agam dan Rimbo 
Panti Kab. Pasarnan. 

Berdasarkan Tabel 8 di atas, secara nyata terlihat bahwa makrozoobentos yang 

terdapat pada aliran sumber air panas di Desa Aia Angek Kab. Tanah Datar, memiliki 

Indek keanekeragaman terendah, yang berarti bahwa spesies makrozoobentos di 

lokasi ini, relatif tidak beragam. Indeks keseragamanpun di lokasi ini terendah, 

dibandingkan dengan dua lokasi lain. Rendahnya indek keseragaman makrozoobentos 

tersebut mengindiiikan adanya kecenderungan spesies yang mendominasi. Hal ini 

dibuktikan dengan tingginya indeks dominansi yang diperoleh. Adapun Indek 

keanekaragaman makrozoobentos pada aliran sumber air panas Desa di Tarantang 

(Bayua), dan Rimbo Panti, temasuk dalam kategori sedang. Sedangkan indeks 

keseragaman menunjukkan bahwa spesies malcrozoobentos pada kedua lokasi ini 

Parameter 

Indeks Keanekaragaman (H) 

Indek Keseragaman (E) 

Indeks Dominansi (D) 

L O K A S I  

Rirnbo Panti 

2,85 

0,64 

0,24 

Aia Angek 

0,19 

0,06 

0,96 

Tarantang Bayua 

3,Ol 

0,95 

0,13 



relatif seragam dan tidak terdapat kecenderungan adanya spesies mendominasi, 

dengan kata lain spesies tersebar dalarn komposisi yang relatif merata. 

Rendahnya indeks keanekaragaman pada aliran sumber air panas di Desa Aia 

Angek, diduga berkaitan erat dengan rendahnya derajat keasarnan di lokasi ini. 

Sehingga hanya spesies-spesies yang mempunyai daya toleransi yang sesuai dengan 

rendahnya pH inilah yang marnpu bertahan hidup. 

Hasil analisis perbedaan struktur komunitas dicantumkan pada Tabel 9 berikut. 

Tabel 9. Hasil uji beda keanekaragaman makrozoobentos yang terdapat pada aliran 
sumber air panas & Desa Aia Angek Kab. Tanah Datar, Tarantang (Bayua) 
Kab. Agam, dan Rimbo Panti Kab. Pasarnan. 

Keterangan : ns : tidak berbeda nyata 
* : berbeda nyata 
t tabel pada p 5% = 2,064 

Dari Tabel 9 tersebut terlihat bahwa pada umurnnya terdapat perbedaan yang 

berarti (P=5%) dari keanekaragaman makrozoobentos antar stasiun yang ditemukan, 

kecuali antara Desa Tarantang (Bayua) dengan Rimbo Panti. 

Secara kasat mata, data makrozoobentos yang ditemukan pada aliran sumber air 

Rimbo Panti 

-23,85* 

1,36 

LOKASI 

Aia Angek 

Tarantang - Bayua 

panas tidak memperlihatkan adanya kesarnaan antara Desa Tarantang (Bayua) dengan 

Rimbo Panti atau antara Desa Tarantang (Bayua) dengan Desa Aia Angek. 

Kesamaan itu ditemukan hanya antara beberapa spesies yang terdapat pada aliran 

Aia Angek 

sumber air panas Desa Aia Angek dengan Rimbo Panti. Persoalan ini agaknya perlu 

Tarantang Bayua 

-46,57* 

dilakukan kajian ulang, menyangkut hasil olahan menggunakan formulasi yang telah 

dikemukakan Magurran ini. 



VL KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan tentang struktur komunitas makro- 

zoobentos pada aliran air panas di Surnatera Barat, khususnya aliran sumber air 

panas di Desa Aia Angek Kabupaten Tanah Datar, Desa Tarantang ( Bayua ) 

Kabupaten Agam, dan Rimbo Panti Kabupaten Pasaman, maka &pat ditarik 

beberapa kesirnpulan sebagai berikut: 

1. Pada aliran sumber air panas di Desa Aia Angek ditemukan 10 spesies dari 

4 kelas rnakrozoobentos, yaitu Kelas Insecta (5 spesies), Kelas Arachnida 

(3 spesies), Kelas Oligochaeta (1 spesies), dan Kelas Hirudinea (1 spesies). 

Pada aliran sumber air panas di Desa Tarantang ( Bayua ) ditemukan 

9 spesies, dari dua kelas makrozoobentos yaitu Kelas Mollusca (2 spesies) dan 

Kelas Insecta (7 spesies). Pada a i i i  sumber air panas di Rirnbo Panti 

ditemukan 24 spesies, dari 3 kelas makrozoobentos yaitu Kelas Mollusca 

(4 spesies), Kelas Insecta (14 spesies), dan Kelas Arachnida (6 spesies). 

2. Beberapa spesies yang ditemukan pada aliran sumber air panas di Desa Aia 

Angek tidak ditemukan pada aliran sumber air panas di Desa Tarantang 

( Bayua ) dan Rirnbo Panti. Narnun antara aliran surnber air panas di Desa Aia 

Angek dan Rimbo Panti ditemukan bebrapa spesies yang sama, yaitu 

C h i r o m m  spl., Scatella sp., Hydzozetes sp., Omartacarus sp., dan 

Themacarus minuta. 

3. Kepadatan, kepadatan relatif, dan fiekuensi kehadiran relatif spesies tertinggi 

pada aliran sumber air panas di Desa Aia Angek adalah Chironomus sp. 

(40725,90 ind./m2, 97, 78%, dan 100%); pada aliran sumber air panas di Desa 



Tarantang ( Bayua ) adalah Phylopotamus sp. (666,67 ind./m2, 17,24%, dan 

70%), diikuti oleh Agapetzls sp. (622,22 ind./m2, 16,09%, dan 70%), 

Psidium sp. (533,33 ind./m2 , 13,79%, dan 50%), serta Rhitrogena sp. dan 

juga Tinodea sp. sebesar 444,44 ind./m2, 1 1,4%, dan 50%. Pada aliran 

sumber air panas di Rimbo Panti adalah adalah Gyraulus circumtriatus 

(5573,33 ind./m2, 43,24%, dan 20%) diikuti oleh Chironomus spl. 

(2293,33 ind./m2, 17,79%, dan 73%) 

4. Berdasarkan analisis struktur komunitas secara total; maka indeks keaneka- 

ragaman terendah ditemukan pada struktur komunitas yang terdapat pada 

aliran sumber air panas di Desa Aia Angek sebesar 0,19, diikuti oleh aliran 

sumber air panas di Rimbo Panti sebesar 2,85, dan tertinggi pada aliran 

sumber air panas di Desa Tarantang ( Bayua ) sebesar 3,Ol. 

5. Berdasarkan uji beda struktur komunitas makrozoobentos, pada urnurnnya 

ditemukan perbedaan yang nyata antar komunitas yang ditemukan. 

6. Berdasarkan kondisi fisika kimia berupa suhu, maka suhu rata-rata tertinggi 

ditemukan pada aliran sumber air panas di Rimbo Panti (53,4 - 70,4 OC), 

d i i t i  di Desa Tarantang -Bayua (33 - 37,33 "C), dan terendah di Desa Aia 

Angek (28 - 30 OC). Pada dua desa terakhir ditemukan kecenderungan makin 

jauh dari sumber, suhu air makin turun pH terendah ditemukan pada aliran 

sumber air panas di Desa Aia Angek (4-9, sedangkan pada aliran sumber air 

panas di Desa Tarantang (Bayua) dan Rimbo Panti relatif sama, dengan 

kisaran 6-7. 



B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dikaitkan dengan beberpa kajian 

terdahulu yang dirujuk dalam kepustakaan, maka dirasa perlu dilakukan 

pengkajian yang lebih jauh tentang keberadaan spesies-spesies makrozoobentos di 

aliran sumber air panas, terutarna yang terdapat di Rirnbo Panti, karena pada 

kenyataamya, di daerah ini dengan suhu relatif paling tinggi ternyata paling 

banyak ditemukan makrozoobentos. 

Sebagaimana dengan karakteristik khas sumber air panas geothermal, dirasakan 

adanya kekurangan beberapa parameter fisika-kimia yang belum terukur dalam 

penelitian ini, seperti kadar belerang/ suf i r .  

Berkaitan dengan dua hal di atas, maka perlu dilakukan kajian yang intensif 

secara periodik, untuk mengungkapkan beberapa fenomena teoritis yang belurn 

te jawab dalarn penelitian ini. 
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Lampiran 3. Analisa Jndeks Keanekaragaman (H), Keseragaman (E), dan Diminansi Makrozoobentos Pada Aliran Sumber Air Panas Rimbo Panti Kab. Pasaman 

Keterangan: n = jumlah rata-rata individu perspesies pi = ni/N 

NO 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
11 
12 
1 3 
14 
15 
16 
1 7 
18 

1 9 
20 
2 1 
22 
23 
24 

Jumlah 

Spesies 

Gmtropodn 

Gyrairlusc/rcumstr/a~irs 

Plrysagyr/tin 

Po~riacea sp 

Melanoldes tirbercula~a 

Lnsccta 

Chlrononius ap 1 

Chlronomus sp 2 

T lp la  sp 

Probeula sp 

ProcInl/us sp 

Scarella ap 

Octheblu; sp 
Hydrocanthmitus rp 

Llmnophora torreyae 

Spipetnmi sp 

Ennalagnia sp 

Go~tiplrus sp 

Elophlla I~r~ernrprrrlls 

Pleayp 

Arnchnlda 

Hydroma desplclens 

Tlremracatws n~/trura 

Par~unun~ella sp 

Omarmarnis sp 
Hvdmzetes ssp 1 

H~rozetes sp 2 

OIJ) 
Jumlah Spesies (S) 
Indeks Keanekmragaman (H) 
Indeks Keseragaman (E) 
Indeks Dominansi (D) 

n 

125.40 
4.40 
6.80 
7.00 

47.60 
0.60 
5.20 

25.80 
3.20 

0.20 
0.20 
1.00 
1.00 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 

10.20 
5.00 
1.00 - 
6.00 

11.80 

263.20 

n 

- 
- 
- 
- 

3.60 
0.20 
- 
- 
- 
- 
- 
5.60 
- 
- 
- 
- 
- 

1.80 
1.80 
- 

1.00 
0.80 

15.80 

2.62 
0.59 
0.28 

pi 

0.48 
0.02 
0.03 
0.03 

0.18 
0 . 0 0 '  
0.02 
0.10 
0.01 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.04 
0.02 
0.00 

0.02 
0.04 

1.00 

2.37 
0.53 
0.23 

pi 

0.23 
0.01 

0.35 

0.11 
0.18 

0.06 
0.05 

1.00 

S T A S I U 1 \ 1  
1 

P? 

0.23 
0.00 
0.00 
0.00 

0.03 
0.00 
0.00 
0.01 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.28 
22 

2.33 
0.52 
0.30 

n 

0.40 
0.80 

0.40 

1.40 

1.40 
5.60 

0.40 
0.40 
0.20 

11.00 

n 

125.40 

4.40 

6.80 

7.00 

51.60 

1.60 

5.20 

25.80 

3.20 
0.40 
0.20 
0.20 

8.00 

1.00 

0.20 

0.20 

0.20 
0.20 

13.40 
13.40 
1.00 

0.40 

7.40 
12.80 

-2.33290.00 

pi log2 pi 

-0.51 
-0. I0 
-0.14 
-0.14 

-0.45 
-0.02 
-0.11 
-0.33 
-0.08 

-0.01 
-0.01 
-0.03 
-0.03 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.01 

-0.18 
-0.11 
-0.03 

-0.12 
-0.20 

-2.62 

I1 

P? 

0.05 
0.00 

0.13 

0.01 
0.03 

0.00 
0.00 

0.23 
7 

pi 1082 ~i 

-0.49 
-0.08 

-0.53 

-0.36 
-0.44 

-0.25 
-0.22 

-2.37 

pi 

0.04 
0.07 

0.04 

0.13 

0.13 
0.51 

0.04 
0.04 
0.02 

1.00 

Pi log2 Pi 

-0.52 
-0.09 
-0.13 
-0.13 

-0.44 
-0.04 
-0. 10 
-0.3 1 
-0.07 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.14 
-0.03 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.01 

-0.20 
-0.20 
-0.03 
-0.01 
-0.14 
-0.20 

-2.85 

Pi 

0.43 
0.02 
0.02 
0.02 

0.18 
0.01 
0.02 
0.09 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.03 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.05 
0.05 
0.00 
0.00 
0.03 
0.04 

1.00 

Ill 

P? 

0.00 
0.01 

0.00 

0.02 

0.02 
0.26 

0.00 
0.00 
0.00 

0.30 

Total 

P? 

0.19 
0.00 
0.00 
0.00 

0.03 
0.00 
0.00 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.24 

pi log, pi 

-0.17 
-0.28 

-0.17 

-0.38 

-0.38 
-0.50 

-0.17 
-0.17 
-0.1 1 


