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PENDAHULUAN 

Indonesia memiliki perairan yang 
sangat luas, baik perairan tawar maupun 
perairan laut. Muara sungai merupakan 
jembatan penghubung antara kedua 
perairan tersebut. Muara sungai yang juga 
dikenal sebagai estuarin adalah mulut 
sungai yang melebar dan berfungsi sebagai 
pintu gerbang ke arah laut, tempat air laut 
yang bersalinitas tinggi bercampur dengan 
air tawar (Birds, 1976). Pencampuran kedua 
macam air tersebut menghasilkan suatu 
sifat fisik lingkungan khusus yang tidak 
sama dengan sifat air sungai maupun sifat 
air laut. Perubahan yang terjadi 
mengharuskan komunitas mengadakan 
penyesuaian secara fisiologis dengan 
lingkungan sekelilingnya (Nybakken, 1988). 

Secara umum estuarin mempunyai 
peran ekologis penting antara lain : sebagai 
sumber zat hara dan bahan organik yang 
diangkut lewat sirkulasi pasang surut (tidal 
circulation), penyedia habitat bagi sejumlah 
spesies hewan yang bergantung pada 
estuarin sebagai tempat berlindung dan 
tempat mencari makanan (feeding ground), 
serta sebagai tempat untuk bereproduksi 
dan atau tempat tumbuh (nursery ground) 
terutama bagi sejumlah spesies ikan dan 
udang. Wilayah disekitar estuarin secara 
umum dimanfaatkan manusia untuk tempat 
pemukiman, tempat penangkapan, 
budidaya ikan, jalur transportasi, pelabuhan 
dan kawasan industri (Bengen, 2004). 

Muara Sungai Ciasem yang terletak di 
Kabupaten Subang Jawa Barat banyak 
dimanfaatkan sebagai wilayah pemukiman, 
tempat pelelangan ikan (TPI), pemanfaatan 
air untuk tambak dan menjadi tempat untuk 
megalirkan air pembuangan dari sawah 
serta industri rumah tangga. Berbagai 
kegiatan tersebut diduga mengakibatkan 
perubahan terhadap kualitas air yang akan 
berdampak pada biota di Muara Sungai 
Ciasem. 

Biota yang hidup di Muara Sungai 
Ciasem tidak hanya pada kolom perairan 
tetapi juga di dasar perairan. Di dasar 
perairan, jumlah kehidupan sangat terbatas 
dikarenakan ketersediaan nutrien yang 
terbatas. Oleh karena itu, hewan yang 
hidup di dasar perairan hanyalah hewan-
hewan yang mampu hidup dengan jumlah 
dan jenis nutrien yang terbatas, sekaligus 

memiliki toleransi tinggi (Isnaeni, 2002). 
Salah satu kelompok hewan yang hidup di 
dasar perairan adalah makrozoobentos, 
yang dapat digunakan sebagai indikator 
pencemaran, diukur melalui 
keanekaragaman yang terdapat di 
lingkungan perairan (Pratiwi dkk, 2004). 

Mengingat berbagai kegiatan yang 
dapat mempengaruhi kualitas air, hal 
tersebut akan berpengaruh terhadap 
makrozoobentos.  Penurunan kualitas fisik 
dan kimiawi akan berpengaruh secara 
langsung terhadap biota perairan, 
khususnya makrozoobentos. 
Makrozoobentos merupakan organisme 
akuatik yang hidup di dasar perairan 
dengan pergerakan relatif lambat dan 
menetap (sessile) serta daur hidupnya 
relatif lama sehingga memiliki kemampuan 
untuk merespon kondisi kualitas air secara 
terus menerus (Setiawan, 2008). 

Keanekaragaman makrozoobentos 
merupakan bioindikator untuk kualitas 
perairan yang dipengaruhi parameter fisik 
dan kimiawi yang mengalami perubahan 
akibat berbagai kegiatan manusia maupun 
buangan limbah yang terakumulasi di 
Muara Sungai Ciasem sehingga perlu 
dilakukan penelitian untuk mengetahui 
keanekaragaman makrozoobentos di Muara 
Sungai Ciasem.  Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui keanekaragaman 
jenis makrozoobentos di Muara Sungai 
Ciasem Kabupaten Subang Jawa Barat. 
 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan metode 
survey. Dalam penelitian ini ada 3 stasiun 
yang dipilih secara sengaja (purposive) atas 
dasar aksesbilitasnya dan adanya tujuan-
tujuan tertentu. 

 Stasiun I berada di sebelah selatan 
Muara Sungai Ciasem yang terpengaruh 
oleh air tawar secara dominan 

 Stasiun II pada Muara Sungai Ciasem 
yang merupakan tempat pencampuran 
antara air tawar dan air laut 

 Stasiun III berada disebelah utara 
Muara Sungai Ciasem yang terpengaruh 
air laut secara dominan. 

Prosedur penelitian terdiri dari tahap 
persiapan alat dan bahan, pengambilan 
sampel, dan identifikasi sampel. 
Pengambilan sampel makrozoobentos dan 


