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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan daerah tropis yang terletak pada garis katulistiwa. 

Hal tersebut menyebabkan Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman flora dan 

fauna yang sangat tinggi, terkhusus dalam dunia perikanan. Keanekaragaman 

yang tinggi terjadi pada ekosistim plankton yaitu organisme mikroskopik yang 

hidup melayang dan terbawa arus perairan. Keanekaragaman plankton tersebut 

tersebar secara merata diseluruh kawasan perairan Indonesia. 

Plankton adalah sekumpulan organisme yang memanfaatkan unsur hara, 

sinar matahari dan karbon dioksida. Plankton terutama fitoplankton memiliki 

klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis untuk memproduksi bahan 

organik dan oksigen dalam air (Widyastuti, 2010). 

Dalam suatu perairan plankton memegang peranan yang sangat 

penting.Fungsi ekologisnya sebagai produser primer dan awal mata rantai dalam 

jaringan makanan menyebabkan plankton sering dijadikan skala ukuran kesuburan 

suatu ekosistem (Alamanda, 2008). Plankton adalah organisme yang terapung atau 

melayang-layang di dalam air yang pergerakannya relative pasif. 

Komunitas plankton khususnya fitoplankton merupakan produsen di 

perairan dan berfungsi sebagai indikator untuk mengevaluasi kualitas dan tingkat 

kesuburan perairan.Pengkajian kualitas biologis ini sangat penting karena fungsi 

akumulatifnya dapat mengantisipasi perubahan lingkungan yang terjadi di suatu 

wilayah tertentu. Salah satu organisme akuatik yang di anggap sebagai indikator 
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utama dari perubahan kualitas lingkungan adalah phytoplankton, khususnya dari 

perannya dalam rantai makanan. Hal ini disebabkan tingkat adaptasi atau 

sensitivikasinya yang tinggi terhadap berbagai kondisi lingkungan di antara 

organism-organisme lainnya. Oleh karenanya, plankton juga dapat dipakai sebagai 

salah satu indikator dalam melihat perubahan iklim global dalam beberapa alasan 

diantaranya masih sedikit jumlah plankton yang diekploitasi secara komersial, 

kebanyakan jenis-jenis fitoplankton berusia pendek sehingga ukuran populasinya 

kurang begitu dipengaruhi oleh gangguan yang terjadian pada tahun-tahun 

sebelumnya. 

Perubahan kualitas perairan ini erat kaitannya dengan potensi perairan 

yang dapat dicirikan dengan perubahan komunitas phytoplankton. Komunitas 

plankton khususnya phytoplankton merupakan produsen diperairan dan berfungsi 

sebagai indikator untuk mengevaluasi kualitas dan tingkat kesuburan perairan 

(Zulkifli, 2009). 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis  dapat 

merumuskan permasalahan sebagai khasanah kajian dalam penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengaruh plankton terhadap tingkat kesuburan 

peraiaran di Indonesia ditinjau dari kelimpahan planktonnya? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi tingkat kesuburan 

perairan di Indonesia ditinjau dari kelimpahan planktonnya? 
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1.2. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka disusun 

tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan dengan khasanah ilmiah pengaruh 

plankton terhadap tingkat kesuburan perairan di indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan memahami secara konferehensif faktor-faktor 

apa sajakah yang mempengaruhi tingkat kesuburan perairan di 

Indonesia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


