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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara maritim yang luasan perairan  lebih besar

dari pada daratan. Dalam hal ini laut sebagai substansi perairan terbesar di

Indonesia. Dengan segenap komponennya, laut menyimpan banyak potensi yang

belum·terungkap secara maksimal. Potensi sumber daya ikan laut di seluruh

perairan Indonesia (tidak termasuk ikan hias) diduga sebesar 6,26 juta ton per

tahun. Selain itu, wilayah perairannya seluas 5,8 juta km2 memiliki potensi

keanekaragaman hayati, serta potensi pariwisata bahari (Budiharsono, 2001). Dari

luas tersebut, 3,1 juta km2 masuk sebagai peraiaran Nusantara dan 2,7 km2

peraiaran Nusantara dan 2,7 km2 perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

(ZEEI) atau 70 persen dari luas total Indonesia (Bengen, 2001).

Perairan litoral (intertidal) memiliki ekosistem yang spesifik dan khas.

Didalam ekosistem, seluruh makhluk hidup yang terdapat di dalamnya selalu

melakukan hubungan timbal balik, baik antar makhluk hidup maupun makhluk

hidup dengan lingkungnnya atau komponen abiotiknya. Hubungan timbal balik ini

menimbulkan keserasian hidup di dalam suatu ekosistem. Keanekaragaman

tingkat ekosistem terjadi karena adanya perbedaan letak geografis yang

merupakan salah satu faktor timbulnya berbagai bentuk ekosistem. Perbedaan

letak geografis menyebabkan perbedaan iklim. Perbedaan iklim menyebabkan

terjadinya perbedaan temperature, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan
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lamanya penyinaran. Keadaan ini akan berpengaruh terhadap jenis-jenis flora

(tumbuhan) dan fauna (hewan) yang menempati suatu daerah. Secara alami,

komponen keanekaragaman makhluk hidup mempunyai keterbatasan persebaran,

sehingga tiap daerah pun memiliki ciri khas tersendiri dalam menampilkan

keanekaragaman hayatinya (Cecie at al, 2012).

Sebagai suatu ekosistem, wilayah pesisir dan laut menyediakan sumber

daya alam salah satunya keanekaragaman Decapoda yang memiliki kaki jalan 10

buah (deca), tubuhnya dilindungan oleh rangka luaran tebal melekat pada

dagingnya, antara lain Kepiting, Rajungan, Udang, lobster dan sebagainya.

Decapoda mempunyai banyak ciri bersama. Satu sifat, yang tersirat dalam nama

mereka adalah memiliki sepuluh kaki. Ini terdiri dari lima pasang terakhir dari

delapan pasang toraks pelengkap. Decapoda dikenal sebagai hewan keras yang

memiliki exoskeleton, segmentasi, dan disambung pelengkap, yang digunakan

untuk penerimaan indera, makan, gerak, dan pertahanan (Martin dan Davis dalam

Cheung, 2007).

Ordo Decapoda memiliki peran penting dalam metabolisme dan

mengendalikan aliran energy dalam muara ekosistem. Dekapoda dimangsa oleh

berbagai predator dari buaya hingga ikan. Tergantung pada intensitas, predasi

merupakan faktor dalam mengendalikan kepadatan spesies, serta penataan spesies

kumpulan dalam habitat. Decapoda merupakan predator penting, mengkonsumsi

fitoplankton , bentik alga , dan makrobentos (Coull dan Bell 1983).Decapoda

pengumpan partikulat yang mengkonsumsi detritus berasal dari Spartina dan

kotoran, sehingga membuat detritus tersedia untuk beberapa yang level trofik
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berbeda dan partikel pengolahan sedemikian rupa sehingga substrat ditingkatkan

untuk pertumbuhan dipercepat oleh diatom dan bakteri (Field 1983).

Habitat Decapoda terbanyak adalah laut, tetapi juga terdapat pada muara

dan permukaan air segar di gunung dan gurun habitat serta air bawah tanah.

Permukaan habitat perairan mencakup perairan lentic dan lotic, badan air

permanen dan sementara dan bidang studi aliran deras musiman (Pendek et al

2013). Decapoda merupakan sumberdaya alam hayati  Indonesia memiliki nilai

ekonomi dan ilmiah tinggi. Berbagai jenis decapoda seperti kepiting, udang,

rajungan dan sebagainya merupakan modal yang sangat penting dalam

pembangunan nasional untuk meningkatkan taraf hidup, kemakmuran, serta

kesejahteraan masyarakat (Kementrian kelautan dan perikanan 2014).

Wilayah Kabupaten Sumenep merupakan daerah yang terdiri atas wilayah

daratan dan kepulauan. Kota Sumenep berada di wilayah daratan Pulau Madura

Bagian Timur. Wilayah kepulauannya sangat banyak yaitu sekitar 126 pulau kecil

menyebar di laut yang berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Bali. Kedudukan

wilayah daratan sangat strategis dengan tingkat aksesibilitas yang tinggi dalam

konteks Pulau Madura karena berada di jalur pantai selatan (Romadhon 2008).

Sumenep memiliki sejumlah  pulau kecil, yang salah satunya adalah Pulau

Poteran atau disebut juga pulau Talango, yang memiliki keanekaragaman hayati

biota laut yang cukup beragam. Kawasan pulau Poteran merupakan kawasan

pulau yang dihuni oleh masyrakat dengan penduduk yang cukup banyak. Di sisi

lain, masih kurang upaya yang diberikan untuk menyelamatkan ekosistem laut

yang salah satunya adalah ekosistem lamun sebagai salah satu tempat hidup bioata
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laut, meskipun data mengenai kerusakan ekosistem lamun tidak tersedia, tapi

faktanya sudah banyak mengalami degradasi yang  diakibat aktivitas di darat

(Rani, 2008).

Menurut Rani (2008), degradasi padang lamun memberi dampak yang

nyata yaitu mengarah pada penurunan keragaman biota laut sebagai akibat hilang

atau menurunnya fungsi ekologi dari ekosistem lamun. Akibatnya dari berbagai

kegiatan manusia tersebut jelas ekosistem lamun akan mengalami kerusakan dan

kehilangan fungsinya serta membawa dampak terhadap penurunan produksi biota.

Khususnya bagi kehidupan biota decapoda yang bergantung pada habitat lamun

akan mengalami penurunan dan berangsur – angsur akan hilang.

Sebagai tindak lanjut dalam menanggulangi penurunan produksi biota

lamun perlu dilakukan upaya antara lain perlu adanya penelitian untuk melakukan

pendataan tentang berbagi jenis decapodayang terdapat dipulau Poteran sehingga

dapat dijadikan sebagai sumber data untuk melakukan  pemanfaatan jenis-jenis

decapoda yaitu diantaranya dalam pemanfaatan nilai ekonomi decapoda,

pengambilan bibit decapoda untuk dikembangkan dalam budidaya, serta dalam

penyadaran tentang keberadaan decapoda yang perlu adanya perlindungan

maupun dalam tindakan budidaya.

Berbagai masalah yang dihadapi dalam pemerataan dan perluasan akses

memperoleh pendidikan serta peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing

pendidikan dapat diatasi dengan menerapkan teknolgi pendidikan khususnya

dengan mengembangkan dan memberdayakan aneka sumber belajar baik yang by

design maupun yang by utilization. Sekali lagi perlu segera dicatat, sumber belajar
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dalam teknologi pendidikan termasuk pendidik dan tenaga pendidikan, kurikulum,

dan lingkungan belajar. (Sitepu dalam Andriyanto, 2013).

Sumber belajar adalah semua jenis sumber yang ada di sekitar kita yang

memungkinkan kemudahan terjadinya proses belajar (Asyhar,2012). Penggunaan

lingkungan sebagai sumber belajar tidak banyak mengalami kesulitan, mengingat

biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang obyek dan

persoalannya banyak terjadi di lingkungan alam sekitar (Afriyani,2005).

Adanya penelitian mengenai decapoda yang terdapat di Pulau Poteran

dapat dijadikan solusi pemanfaatan lebih lanjut, dan kurangnya sumber belajar

biologi mengenai decapoda yang merupakan bagian dari Phylum Arthopoda dapat

dijadikan solusi pemanfaatan dalam bidang pendidikan maupun dalam berbagi

pihak. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas mengingat bahwa ordo Decapoda

sangat berperan penting dalam ekosistem perairan, serta pentingnya penelitian

mengenai ordo Decpoda di Pulau Poteran yang belum pernah dilakukan penelitian

maka perlu dilkukan penelitian sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran

kekayaan ordo Decapoda yang ada di Pulau Poteran serta pemanfaatannya, maka

dilakukan peneltian dengan judul : “Identifikasi Keanekaragaman Decapoda di

Pantai Taman Pulau Poteran, Kepulauan Madura, Sebagai Sumber Belajar

Biologi”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah sebagai beriku :

1. Jenis-jenis Decapoda apa yang ditemukan di Pantai Taman Pulau Poteran?
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2. Bagiamana keanekaragaman Decapoda di Pantai Taman Pulau Poteran?

3. Apa bentuk pemanfaatan dari hasil penelitian identifikasi Decapoda yang

ditemukan di Pantai Taman Pulau Poteran ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian sebagai beriku :

1. Mengetahui Jenis Decapoda yang ditemukan di Pantai Taman Pulau

Poteran

2. Mengetahui keanekaragaman Decapoda yang ditemukan di Pantai

Taman Pulau Poteran.

3. Memanfaatkan hasil penelitian identifikasi Jenis-jenis Decapoda yang

ditemukan di Pantai Taman Pulau Poteran sebagi sumber belajar

biologi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat adalah sebagai  salah satu data serta informasi

tentang keanekaragaman jenis Decapoda di Pantau Taman Pulau Poteran.

2. Bagi Pendidikan

Manfaaat bagi pendidikan adalah sebagai alternatif sumber belajar

biologi , dimana dari hasil identifikasi ini akan dimafaatkan sebagai sumber

belajar berupa media poster dan buku.
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3. Bagi peneliti

Manfaat bagi peneliti dapat mengetahui jenis-jenis decapoda yang

ditemukan di Pantai Taman Pulau Poteran, juga dapat menambah pengalaman

dan pengaetahuan terkait penelitian tersebut.

1.5 Definisi Istilah

Untuk menghindari timbulnya pengertian ganda maka penulis perlu

memberikan definisi istilah sebagai berikut :

1. Identifikasi

Merupakan pengumpulan data dan pencatatan segala keterangan

tentang bukti-bukti dari seseorang atau benda sehingga dapat menetapkan dan

mempersamakan keterangan tersebut dengan acuan yang telah ditetapkan,

dengan kata lain bahwa dengan identifikasi dapat mengetahui identitas

seseorang atau suatu benda dan dengan identitas tersebut dapat mengenal

seseorang dengan membedakan dari lain (Simpson, 2006). Pada penelitian ini

identifikasi dimaksudkan menentukan nama jenis dan klasifikasi Ordo

Decapoda yang ditemukan berdasarkan ciri yang dimiliki.

2. Keanekaragaman

Merupakan kelimpahan berbagai jenis yang meliputi jumlah maupun

frekuensi dari ekosistem, spesies, maupun gen disuatu daerah. Suatu

komunitas dikatakan mempunyai keanekaragaman yang tinggi jika komunitas

tersebut disusun oleh banyak spesies dengan kelimpahan spesies sama dan

hampir sama. Sebaliknya jka suatu komunitas disusun oleh sedikit spesies
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dan jika hanya sedikit spesies yang dominan maka keanekaragaman jenisnya

rendah (Umar, 2011). Pada penelitian ini keanekaragaman yang dimaksud

adalah banyaknya jenis spesies Decapoda yang ditemukan di Pantai Taman

Pulai Poteran.

3. Decapoda

Decapoda merupakan salah satu ordo dari kelas Crustacea merupakan

phylum Arthropoda yang paling banyak ditemukan spesiesnya (Jasin 1984).

Decapoda mempunyai morfologi yang tampak jelas. Mereka mempunyai 3

pasang apendik thorax yang termodifikasi menjadi maksiliped dan 5 pasang

apendik thorax berikutnya sebagai kaki jalan atau periopod, sehingga

Decapoda disebut juga dengan kaki sepuluh.

4. Sumber Belajar

semua jenis sumber yang ada di sekitar kita yang memungkinkan

kemudahan terjadinya proses belajar (Asyhar,2012).

5. Biologi

Ilmu yang mempelajari tentang keadaan dan sifat makhluk hidup

(manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan).

1.6 Batasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya mengidentifikasi spesies atau jenis Decapoda yang

ditemukan di daerah pasang surut Pantai Taman Pulau Poteran Kabupaten

Sumenep Kepulauan Madura, dan akan  di identifikasi dengan teknik

indentifikasi Oemardjati, S. (1990) yaitu bisa dilakukan dengan 5 kegiatan
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yaitu menggunakan kunci identifikasi, deskripsi berdasarkan literatur,

specimen pembanding, foto atau gambar serta institusi yang berkompenten.

2. Daerah studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah daerah pasang surut

maksimal yang berada di pantai Taman Pulau Poteran yaitu ± 100 m. Pada

derah pengamatan dibuat 4 stasiun dalam 1 stasiun terdiri dari 4 transek atau

plot. Setiap transek atau plot berkuran 10x10 m2.

3. Pengukuran lingkungan abiotik dalam penelitian ini meliputi suhu air laut, pH

air laut, salinitas, dan jenis substrat.

4. Pemanfaatan sebagi sumber belajar berupa buku dan poster :

a. Buku dengan judul “Keanekaragaman Ordo Decapoda di Pulau Poteran-

Kepulauan Madura” , yang berisikan foto decapoda hasil penelitian,

deskripsi ciri, nama family dan nama spesies, ukuran buku A5 (lebar 14,5

cm x panjang 20 cm).

b. Poster dengan judul : “Keanekaragamn Ordo Decapoda Pulau Poteran-

Madura, yang berukuran A3 (lebar 29,7 cm x panjang 42,0 cm ), yang

berisi gambar-gambar dengan nama family dan nama spesies.


