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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis 

pantai sepanjang 95.181 km (Sutisna, 2010). Selain itu Indonesia juga memiliki 

lebih dari 17.000 pulau yang membentang sepanjang 5.120 km dari timur ke barat 

sepanjang khatulistiwa (suatu jarak hampir seperdelapan keliling dunia) dan 1.760 

km dari utara ke selatan. Luas daratan mencapai 1,9 juta km
2
 dan luas perairan 

laut kurang lebih 7,9 juta km
2
 (Encarta, 1998; Boston, 1996 dalam Anonimous, 

1998).  

Wilayah pesisir dan laut Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati 

(megadiversity), yakni 17% dari seluruh jumlah spesies di dunia walaupun 

luasnya hanya 1,3% luas dunia (Musa, 2006). Hal ini di perkuat oleh Dahuri et al 

(1996) yang menyatakan bahwa Indonesia dikenal dengan keanekaragaman hayati 

(biodiversity) laut terbesar di dunia, karena memiliki ekosistem pesisir seperti 

hutan mangrove, terumbu karang (coral reef), padang lamun (sea graas beds), dan 

areal yang sangat luas dan beragam. 

Dari sekian banyak ekosistem pesisir, ekosistem mangrove patut 

mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan. Karena ekosistem mangrove 

merupakan ekosistem dengan tingkat produktifitas yang tinggi dengan berbagai 

macam fungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sangat penting.  
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Ekosistem mangrove mempunyai fungsi ganda dalam lingkungan hidup. 

Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh lautan dan daratan, sehingga terjadi 

interaksi kompleks antara sifat kimia, dan sifat biologi (Arief, 2003). Ekosistem 

mangrove juga merupakan suatu kawasan ekosistem yang rumit karena terkait 

dengan ekosistem darat dan ekosistem lepas pantai di luarnya (Nybakken, 1992).  

Efek dari kegiatan ini adalah terjadinya proses asimilasi energi, sehingga 

dapat dikatakan bahwa proses ini merupakan proses internal, namun dipengaruhi 

oleh faktor-faktor eksternal di luar kendali ekosistem mangrove itu sendiri. Proses 

ini berkaitan dengan proses kimiawi hutan mangrove yang merupakan sumber 

bahan organik yang dibutuhkan dalam kehidupan biota yang hidup di ekosistem 

mangrove maupun di perairan sekitarnya (Botto dan Bunt; Snedaker, 1978; dan 

Heald, 1971 dalam Arief, 2003).  

Menurut Anwar, et al (1984) hutan mangrove merupakan ekosistem yang 

tinggi produktivitasnya, tetapi hanya kira-kira 7% dari daunnya dimakan oleh 

pemakan daun. Kebanyakan produktivitasnya masuk ke dalam sistem energi 

sebagai bahan pelapukan atau bahan organik yang mati. Bahkan pelapukan ini 

memegang perana pokok dan penting di dalam produktifitas ekosistem mangrove 

itu sendiri, tetapi kegunaannya bagi ekosistem lepas pantai belum begitu jelas.  

Namun demikian Arisandi (2010) menyatakan, jika laut adalah pohon 

yang besar maka mangrove adalah akar yang menyediakan bahan makanan, bagi 

tumbuh suburnya pohon laut. Peranan mangrove sebagai pendukung lingkungan 

salah satu yang terpenting adalah produksi jatuhan seresah yang melimpah, daun 

yang jatuh mengalami beberapa proses sebelum dimanfaatkan oleh biota laut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat diketahui bahwa vegetasi mangrove 

memegang peranan penting dalam ekosistem mangrove maupun ekosistem 

perairan yang ada di sekitarnya, salah satu Peranannya adalah merupakan sumber 

Zat hara seperti nitrat dan fosfat yang menjadi faktor penentu kelimpahan 

fitoplankton disuatu wilayah perairan.  

Namun demikian, seiring dengan perkembangan jaman keberadaan hutan 

mangrove dari tahun ketahun semakin memprihatinkan. Beberapa tahun terakhir 

kondisi hutan mangrove Jawa Timur khusunya di  kabuten Situbondo mengalami 

penurunan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan karena kurangnya 

pemahaman mengenai nilai penting hutan mangrove bagi lingkungan dan 

masyarakat. Oleh karenanya perlu dilakukan penelitian mengenai : 

1. Bagaimana kondisi komunitas mangrove di Pantai Tampora Kabupaten 

Situbondo? 

2. Bagaimana pengaruh keberadaan vegetasi mangrove terhadap ketersediaan 

zar hara nitrat dan fosfat serta kelimpahan fitoplankton di perairan Pantai 

Tampora Kabupaten  Situbondo? 

 

1.3  Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kondisi komunitas mangrove di Pantai Tampora 

Kabupaten Situbondo. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh keberadaan vegetasi mangrove terhadap 

ketersediaan zat hara nitrat dan fosfat serta kelimpahan fitoplankton di 

perairan Pantai Tampora Kabupaten  Situbondo. 

 

1.4 Kegunaan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang mangrove, dan dapat 

dijadikan sebagai dasar untuk pengembangan lebih lanjut. Kemudian penelitian 

ini juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang arti penting dan 

manfaat keberadaan hutan mangrove terhadap kelestarian lingkungan dan 

kesejahteraan masyarakat. 

 

1.5 Hipotesis 

H0 = Vegetasi mangrove tidak berpengaruh terhadap ketersediaan zat hara nitrat 

dan fosfat serta kelimpahan fitoplankton di perairan Pantai Tampora 

Kabupaten  Situbondo. 

H1 = Vegetasi mangrove berpengaruh terhadap ketersediaan zat hara nitrat dan 

fosfat serta kelimpahan fitoplankton di perairan Pantai Tampora Kabupaten  

Situbondo. 

 

 

 


