
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di daerah tropis, 

terdiri atas 17.508 pulau dengan panjang garis Pantai sekitar 81.000 km (Dahuri dkk. 1996)  dari 

sekitar 15,9 juta ha mangrove yang terdapat di dunia sekitar 27 % berada di Indonesia. Dalam 

suatu wilayah pesisir terdapat satu atau lebih sistem lingkungan (ekosistem) pesisir dan sumber 

daya pesisir. Berdasarkan sifat ekosistem, ekosistem dibagi  menjadi dua, ekosistem alamiah dan 

ekosistem buatan. Ekosistem alamiah yang terdapat di wilayah pesisir antara lain: terumbu 

karang, mangrove, padang lamun, Pantai berpasir dan berbatu, estuary, laguna dan delta. Sedang 

ekosistem buatan antara lain berupa: tambak, sawah, kawasan industri, kawasan pariwisata, dan 

kawasan pemukiman.  

 

Kehidupan di air dijumpai tidak hanya pada badan air tetapi juga pada dasar air yang 

padat. Di dasar air, jumlah kehidupan sangat terbatas, karena ketersediaan nutrien juga terbatas. 

Oleh karena itu hewan yang hidup di air dalam, hanyalah hewan-hewan yang mampu hidup 

dengan jumlah dan jenis nutrien juga terbatas, sekaligus bersifat toleran.  

Hewan yang hidup di dasar perairan adalah makrozoobentos. Makrozoobentos merupakan salah 

satu kelompok terpenting dalam ekosistem perairan sehubungan dengan peranannya sebagai 

organisme kunci dalam jaring makanan. Selain itu tingkat keanekaragaman yang terdapat di 

lingkungan perairan dapat digunakan sebagai indikator pencemaran. Dengan adanya kelompok 

bentos yang hidup menetap (sesile) dan daya adaptasi bervariasi terhadap kondisi lingkungan, 

membuat hewan bentos seringkali digunakan sebagai petunjuk bagi penilaian kualitas air. Jika 

ditemukan limpet air laut, kijing, kerang, cacing pipih siput memiliki operkulum dan siput tidak 

beroperkulum yang hidup di perairan tersebut maka dapat digolongkan ke dalam perairan yang 

berkualitas sedang (Pratiwi dkk 2004) . 

 



Makrozoobentos memiliki peranan ekologis dan struktur spesifik dihubungkan dengan 

makrofita air. Karakteristik dari masing-masing bagian makrofita akuatik ini bervariasi, sehingga 

membentuk substratum dinamis yang komplek membantu pembentukan interaksi-interaksi 

makroinvertebrata terhadap kepadatan dan keragamannya sebagai sumber energi rantai makanan 

pada perairan akuatik. Menurut Welch (1952),  kecepatan arus akan mempengaruhi tipe substrat, 

yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap kepadatan dan keanekaragaman makrobentos.  

 

1.2.    Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka timbul suatu masalah yaitu   

1. Bagaimana jenis dan kepadatan makrozoobentos yang ada di ekosistem mangrove Pantai 

Bentar 

2. Bgaimana  pola distribusi Makrozoobenthos yang ada di ekosistem mangrove Pantai 

Bentar 

3. Bagaimana hubungan antara kepadatan Makrozoobenthos dengan faktor-faktor ekologis 

di Pantai Bentar Kabupaten Probolinggo. 

                                                                     

2.3.   Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk memgetahui jenis dan kepadatan makrozoobentos yang ada di ekosistem 

mangrove Pantai Bentar 

2. Untuk mengetahui pola distribusi Makrozoobenthos 

3. Untuk mengetahui hubungan antara kepadatan Makrozoobenthos dengan faktor-faktor 

ekologis di Pantai Bentar Kabupaten Probolinggo. 

 



1.4.     Manfaat Penelitian  

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:  

1. Memberi informasi tentang keanekaragaman jenis makrozoobentos pada ekosistem 

Mangrove Pantai Bentar Kabupaten Probolinggo.  

2. Memberi informasi kepada badan litbang,instansi pemerintaha tentang kondisi perairan 

mangrove khususnya yang  berhubungan dengan  makrozoobentos. 

 


