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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara yang mempunyai hutan mangrove  paling luas 

di dunia. Hutan mangrove Indonesia merupakan salah satu potensi sumber daya 

alam (SDA) yang sangat melimpah. Menurut Awwaluddin dkk (2011), dari data 

kementrian kehutanan 2008 menyebutkan luas hutan mangrove  di 15 provinsi di 

Indonesia berjumlah 4.390.756,46 ha, luas tersebut merupakan 27% dari luas hutan 

mangrove di seluruh dunia yang luasnya sekitar 15,9 juta ha. Sedangkan menurut 

FAO (2007) bahwa Indonesia mempunyai hutan mangrove seluas 3,062,300 juta 

hektar pada tahun 2005, yang merupakan 19% dari total luas hutan mangrove di 

seluruh dunia. Luasan hutan mangrove di Indonesia pernah menempati peringkat 

pertama pada tahun 1992 (Kusmana, 2008). 

Mangrove merupakan salah satu tipe hutan tropika dan subtropika yang 

khas tumbuh disepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang 

surut air laut. Wilayah Indonesia masih diakui sebagai wilayah yang memiliki 

kawasan mangrove terluas (Dahuri, 2003). Menurut (Ulum, 2012) fungsi mangrove 

secara fisik ialah mampu berperan sebagai penahan abrasi, gelombang, angin 

kencang bagi wilayah daratan, pengendali intrusi air laut, dan pembangunan lahan 

melalui proses sedimentasi. Fungsi secara ekologis, mangrove berperan penting 

bagi perikanan laut, yakni sebagai penyedia nutrien, tempat pemijahan, 

pengasuhan, dan pembesaran atau mencari makan (Fachrul, 2012). 
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Potensi ekosistem mangrove di daerah Kabupaten Pacitan tepatnya di Desa 

Sidomulyo, banyak ditemukan hewan yang menjadikan hutan mangrove sebagai 

habitatnya, salah satunya ialah hewan dari jenis makrozoobentos. makrozoobentos 

dapat bertahan hidup dengan dengan cara memakan detritus yang dihasilkan oleh 

serasah dari hutan mangrove. Makrozoobentos adalah satu kelompok terpenting 

dalam ekosistem perairan dasar sehubungan dengan peranannya sebagai organisme 

kunci dalam jaring makanan (Rakhmanda, 2011). Oleh karena itu, pentingnya 

peranan berbagai jenis makrozoobentos dalam ekosistem mangrove yang belum 

dikertahui kelimpahannya, maka upaya untuk mengkaji kelimpahan 

makrozoobentos dalam ekosistem hutan mangrove menjadi suatu objek yang layak 

untuk dilakukan. 

Keberadaan hewan bentos pada suatu perairan, sangat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor lingkungan, baik biotik maupun abiotik. Faktor biotik yang 

berpengaruh diantaranya adalah produsen, yang merupakan salah satu sumber 

makanan bagi hewan bentos dan interaksi spesies serta pola siklus hidup dari 

masing-masing spesies dalam komunitas. Adapun faktor abiotik adalah fisika-

kimia air yang diantaranya: suhu, arus, oksigen terlarut (DO), kebutuhan oksigen 

biologi (BOD) dan kimia (COD), serta kandungan nitrogen (N), kedalaman air, dan 

substrat dasar (Setiawan, 2009). 

Odum (1993) menjelaskan bahwa komponen biotik dapat memberikan 

gambaran mengenai kondisi fisika, kimia dan biologi dari suatu perairan. Salah satu 

biota yang dapat diunakan sebagai parameter biologi dalam menentukan kondisi 

suatu perairan adalah hewan makro bentos. Sebagai organisme yang hidup di 
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perairan, hewan makrobentos sangat peka terhadap perubahan kualitas air pada 

tempat hidupnya. Sehingga akan berpengaruh terhadap komposisi kelimpahannya. 

Pantai Siwil terletak di Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten 

Pacitan. Pantai siwil memiliki karakteristik luas pantai 1 hektar dengan panjang 500 

meter dan lebar 200 meter. Jenis mangrove yang ada di pantai siwil yaitu 

Rhizophora sp yang merupakan hasil penanaman, dengan substrak berpasir. Pantai 

siwil di Kabupaten Pacitan secara umum kondisinya cukup bagus karena potensi 

lahan yang sesuai untuk syarat tumbuh dari tanaman mangrove relatif sempit dan 

selain itu kesadaran dari warga masyarakat akan fungsi hutan mangrove juga relatif 

masih kurang (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan, 2014).   

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu kiranya dilakukan penelitian 

mengenai studi kelimpahan makrozoobentos pada ekosistem mangrove di Desa 

Sidomulyo. Hal ini dikarenakan ekosistem mangrove di Desa Sidomulyo masih 

tergolong ekosistem alami sehingga diprediksi masih banyak ditemukan 

makrozoobentos yang berlimpah. Hasil dari penelitian dari Studi Kelimpahan 

Makrozoobentos Pada Ekosistem Mangrove di Desa Sidomulyo Kecamatan 

Ngadirojo Kabupaten Pacitan Sebagai Sumber Belajar Biologi. akan diwujudkan 

dalam sumber belajar biologi yang berbentuk atlas untuk siswa SMA kelas X 

semester 2 pada materi komponen ekosistem dengan kompetensi dasar yaitu 3.9 

Menganalisis  informasi/data dari berbagai sumber tentang ekosistem dan semua 

interaksi yang  berlangsung didalamnya..  

 

 

 



4 
 
 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut :  

1.  Bagaimana kelimpahan makrozoobentos pada ekosistem mangrove di Desa 

Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan?  

2. Bagaimana pemanfaatan studi kelimpahan makrozoobentos pada ekosistem 

mangrove? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.  Untuk mengetahui kelimpahan makrozoobentos pada ekosistem mangrove 

di Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.  

2.  Untuk mengetahui pemanfaatan studi klimpahan makrozoobentos pada 

ekosistem mangrove. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah :  

1. Bagi teoritis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau 

masukan terkait kelimpahan makrozoobentos yang ditemukan di Ekosistem 

Mangrove,baik tentang makrozoobentos, keanekaragaman makrozoobentos 

sehingga dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan pada berbagai 

bidang yang berkaitan yaitu invertebrata, ekologi. 

2. Bagi praktis  

Manfaat bagi dunia pendidikan yaitu hasil penelitian ini secara 

keseluruhan dapat dijadikan sebagai sumber belajar berupa atlas pada 
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jenjang pendidikan SMA Kelas X Kompetensi Dasar 3.9 dengan materi 

komponen ekosistem. 

1.5 Batasan Penelitian  

      Batasan dalam penelitian ini, yaitu:  

1.  Jenis makrozoobentos yang di identifikasi berasal dari perairan 

 ekosistem mangrove Desa Sidomulyo Kecamatan ngadirojo 

 Kabupaten pacitan 

2.  Parameter fisik yang diamati adalah salinitas, substrat, suhu dan ph.  

3.   Menghitung jenis kelimpahan makrozoobentos.  

5.  Menghitung indeks biologis, yaitu : indeks keanekaragaman, indeks 

keseragaman dan indeks dominansi.  

6.  Sumber belajar yang akan dibuat berupa atlas untuk kelas X  SMA pada 

Kompetensi Dasar 3.9 Menganalisis informasi/data  dari berbagai sumber 

tentang ekosistem dan semua interaksi  yang berlangsung di dalamnya.    

1.6 Definisi Istilah  

1.  Makrozoobentos merupakan organisme yang hidup di dasar perairan dan  

tersaring oleh saringan yang berukuran mata saring 1,0x1,0 milimeter atau  

2,0x2,0 milimeter, yang pada pertumbuhan dewasanya berupa 3-5 milimeter 

(Fachrul, 2012). 

2.    Mangrove adalah ekosistem yang terdapat di antara daratan dan lautan dan 

pada kondisi yang sesuai mangrove akan membentuk hutan yang ekstensif 

dan produktif (Mulyadi, 2010).  

3. Desa Sidomulyo adalah sebuah desa di Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten 

Pacitan, Jawa Timur, Indonesia, yang berjarak 50 Km dari Ibu kota 

https://id.wikipedia.org/wiki/Desa
https://id.wikipedia.org/wiki/Ngadirojo,_Pacitan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pacitan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pacitan
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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Kabupaten dan dapat dijangkau dengan segala jenis kendaraaan (Wikipedia, 

2015). 

4. Sumber belajar biologi adalah  segala sesuatu yang dapat dipergunakan

untuk memperoleh pengalaman dalam rangka pemecahan permasalahan

biologi dan memudahkan terjadinya proses belajar (Suhardi, 2012).


