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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 15,9 juta ha. Sedangkan menurut 

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

ha 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 (Kusuma, 2008).  

 Hutan mangrove merupakan hutan yang tumbuh di air payau dan 

dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. Hutan mangrove sebagai sekelompok  

tumbuhan yang terdiri atas berbagai macam jenis tumbuhan dari famili yang  

berbeda, namun memiliki persamaan daya adaptasi morfologi dan fisiologi yang  

sama terhadap habitat yang dipengaruhi  oleh pasang surut (Sukardjo, 1996). 

Hutan mangrove tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran 

dan akumulasi bahan organik (Karuniastuti, 2013). Hutan mangrove merupakan 

habitat bagi banyak satwa, seperti mamalia, amfibi, reptil, aves, insekta, dan 

berbagai biota lainnya. Beberapa jenis satwa yang hidup di sekitar perakaran 

mangrove, baik di substrat yang keras maupun lunak (lumpur) antara lain adalah 

jenis kepiting, kerang, dan golongan invertebrata lainnya (Romimohtarto, 2001). 
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Kehidupan kepiting  sangat dipengaruhi oleh keberadaan hutan mangrove. Hutan 

mangrove selain sebagai penghasil sejumlah besar detritus dari daun dan 

dahannya, juga dapat berfungsi sebagai daerah asuhan (nursery ground), 

pemijahan (spawning ground), dan daerah mencari makan (feeding ground) bagi 

kepiting terutama kepiting muda untuk melangsungkan siklus hidupnya agar tetap 

lestari (Siburian, dkk., 2014).  

 Pola pasang surut yang terjadi pada perairan sangat menentukan distribusi 

dan kelimpahan krustasea yang berada pada perairan tersebut. Dimana pola 

pasang surut sangat berhubungan dengan fase bulan. Pola pasang purnama 

(Spring Tide) terjadi pada fase bulan baru dan purnama sedangkan pola pasang 

perbani (Neap Tide) terjadi pada fase bulan seperempat dan tigaperempat. 

Kekuatan pasang yang terjadi pada Spring Tide lebih besar daripada kekuatan 

pasang yang terjadi pada Neap Tide (Manan, 2011). Pantai Ketapang merupakan 

bagian dari kawasan Ekosistem penting. Pantai Ketapang memiliki berbagai biota 

laut baik flora maupun fauna. Interaksi antara jasad-jasad hidup dan lingkungan 

tempat tinggalnya, semuanya membentuk dinamika kehidupan di laut yang saling 

berkesinambungan (Nybakken, 1992) 

 Potensi ekosistem mangrove di daerah Kota Probolinggo tepatnya di 

Pantai Kelurahan Ketapang, banyak ditemukan hewan yang menjadikan hutan 

mangrove sebagai habitatnya, salah satunya ialah kepiting biola (Uca spp.). 

Kepiting biola (Uca spp.) adalah salah satu jenis kepiting yang memiliki habitat di 

daerah pasang surut. Beberapa jenis Uca spp. ditemukan dalam jumlah yang 

melimpah dalam habitat mangrove (Crane, 1975). Kepiting ini memiliki karakter 

yang unik yaitu ukuran salah satu capit jantan dewasa yang sangat besar dan bisa 
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mencapai dua kali ukuran karapasnya (ukuran karapas jantan dewasa dapat 

mencapai 30 mm). Kepiting biola keluar dan turun mencari makan ketika surut 

pada substrat mangrove (Rosenberg, 2001).  

 Kepiting biola (Uca spp.) memiliki peranan ekologi, yakni sebagai rantai 

makanan yang berperan dalam memakan detritus. Menurut Rusdianti (2012) 

rantai makanan detritus dimulai dari proses penghancuran luruhan dan ranting 

mangrove oleh bakteri dan fungi menghasilkan detritus. Uca spp. merupakan 

pemakan detritus yang membantu dekomposisi pada mangrove sehingga 

keberadannya sangat penting dalam rantai makanan ekosistem mangrove. 

Hancuran bahan organik (detritus) ini kemudian menjadi bahan makanan penting 

(nutrien) bagi cacing, crustacea, moluska, dan hewan lainnya. Liang tempat 

tinggal kepiting biola juga dapat meningkatkan  aerasi tanah di daratan mangrove. 

Disamping sebagai pemakan detritus, kepiting biola (Uca spp.)  juga berperan 

merobek atau memperkecil serasah yang baru jatuh sehingga mampu 

mempercepat proses dekomposisi serasah yang dilakukan organisme. Beberapa 

kepiting biola juga dapat membantu penyebaran seedling dengan menarik 

propagul ke dalam ke dalam lubang persembunyiannya atau pada tempat berair 

(Pramudji, 2001).  

 Penelitian mengenai kepiting biola di hutan mangrove belum banyak 

dilakukan. Penelitian tedahulu yang dilakukan oleh (Yusup, dkk., 2014) terdapat 

10 jenis kepiting Uca spp. yang ditemukan di hutan mangrove area Benoa, 

Badung yaitu Uca vocans, U. coarctata, U. demani, U. bellator, U. lactea 

perplexa, U. lactea annulipes, U. chlorophthalmus crassipes, U. triangularis, U. 

dussumieri, dan U. tetragonon. Yusup, dkk., (2014) menambahkan bahwa dari 
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seluruh jenis yang ditemukan kepiting Uca spp. memiliki masing-masing tipe 

habitat hidup.  Hasil penelitian oleh Siburian, dkk.  (2014)  di desa Tungkal I 

Tanjung Jabung Barat ditemukan kepiting biola (Uca spp.) yaitu Uca  forcipata, 

Uca rosea, dan Uca dussumieri.  

 Pantai kelurahan Ketapang yang terletak di Kota Probolinggo memiliki 

karakterisitik luas pantai 70 Ha. Dimana dari luasan 70 Ha tersebut dibagi 2 

bagian diantaranya 40 Ha areal tambak dan 30 Ha hutan mangrove (Rahman, 

2015). Berdasarkan data dari Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo (2010) 

dan Dinas Pertanian (2011), apabila dilihat luas hutan mangrove dari tahun 2010 

dan 2011, luas hutan mangrove di Kota Probolinggo mengalami penurunan dari 

angka 146,3 Ha pada tahun 2010 menjadi 125,5 Ha pada tahun 2011. Begitu pula 

yang terjadi pada luas hutan mangrove di setiap kawasan. Di kawasan Ketapang 

pada tahun 2010 memiliki luas 60 Ha sedangkan pada tahun 2011 menjadi 30 Ha 

sehingga terjadi penurunan 30 Ha (Pribadiningtyas, 2013).  

 Penurunan luas hutan mangrove ini, selain disebabkan oleh aktivitas 

pembangunan seperti banyaknya pemukiman yang dibangun di daerah pesisir dan  

aktivitas masyarakat pesisir kota Probolinggo, kebiasaan nelayan di pantai 

Ketapang dan aktivitas masyarakat pesisir juga turut andil dalam kerusakan hutan 

mangrove seperti memancing udang dengan alat sundu yang dapat 

mencabut/merusak tanaman mangrove, kegiatan mencari kepiting dan cacing laut 

untuk pakan ikan hias serta mencari tiram di sekitar hutan mangrove, mendaratkan 

perahu-perahu di sekitar tanaman mangrove, dan warga sekitar pesisir yang 

membuang sampah ke laut (Pribadiningtyas, 2013). Bahan pencemar seperti 

sampah dapat menutupi akar mangrove sehingga mengurangi kemampuan 
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respirasi dan osmoregulasi tumbuhan mangrove dan pada akhirnya menyebabkan 

kematian (Setyawan, 2006). Di pantai kelurahan Ketapang sampah yang banyak 

dijumpai di kawasan mangrove adalah sampah domestik, seperti lembaran plastik, 

kantung plastik, sisa-sisa tali dan jaring, botol, kaleng, kayu, dan lain-lain. Hal ini 

tentu memberikan dampak yang nyata mengarah pada penurunan keragaman biota 

laut sebagai akibat hilang atau menurunnya fungsi ekologi dari ekosistem 

mangrove. Akibat dari berbagai kegiatan manusia tersebut jelas ekosistem 

mangrove akan mengalami kerusakan dan kehilangan fungsinya serta membawa 

dampak terhadap penurunan produksi biota. Khususnya bagi kehidupan biota 

kepiting biola yang bergantung pada habitat mangrove akan mengalami 

penurunan yang berangsur-angsur. 

 Tindak lanjut dalam menanggulangi penurunan produksi biota mangrove 

maka perlu dilakukan upaya antara lain perlu adanya penelitian untuk melakukan 

pendataan tentang berbagai jenis kepiting biola yang terdapat di pantai Ketapang 

Probolinggo. Penelitian ini dipandang sangat perlu untuk mengetahui jenis 

kepiting biola (Uca spp.) sebagai salah satu pendukung ekosistem hutan 

mangrove. Menjaga kelestarian hutan mangrove salah satunya dengan melakukan 

identifikasi kepiting biola yang mampu berperan penting sebagai bahan studi ilmu 

pengetahuan dan sebagai media pendidikan. 

 Hasil observasi yang dilakukan pada Sabtu, 28 Januari 2017  di pantai 

kelurahan Ketapang ditemukan beberapa jenis kepiting biola bila dilihat dari 

warnanya yang beraneka ragam. Hal ini menunjukkan bahwa spesies kepiting 

biola di pantai kelurahan Ketapang cukup. Berdasarkan wawancara dengan Bapak 

Ali selaku kelompok pengawas masyarakat pantai Ketapang sampai saat ini belum 
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ada informasi yang mengkaji keanekeragaman kepiting biola (Uca spp.) di 

kawasan hutan mangrove pantai kelurahan Ketapang kota Probolinggo. 

Masyarakat sekitar pantai Ketapang juga masih awam mengenai kepiting ini 

karena masyarakat Ketapang menganggap bahwa kepiting biola tidak memiliki 

manfaat ekologis. Kepiting biola (Uca spp.) sebagai salah satu fauna pesisir, 

kurang mendapatkan perhatian dalam upaya perlindungan sehingga perlu 

dilakukan penelitian sebagai database. 

 Penelitian mengenai Kepiting biola di Pantai Ketapang Probolinggo dapat 

dijadikan solusi pemanfaatan lebih lanjut, dan kurangnya sumber belajar biologi 

mengenai kepiting biola (Uca spp.) yang merupakan bagian dari dari phylum 

Arthropoda dapat dijadikan solusi pemanfaatan dalam bidang pendidikan maupun 

oleh berbagai pihak. Berdasarkan uraian diatas, mengingat pentingnya peranan 

kepiting biola di ekosistem perairan, serta pentingnya penelitian mengenai 

kepiting biola yang jarang diteliti sehingga diharapkan dapat memberikan 

gambaran kekayaan kepiting biola (Uca spp.) yang ada di pantai Probolinggo, 

maka dilakukan penelitian dengan judul: “Identifikasi Keanekaragaman 

Kepiting Biola (Uca spp.) di Kawasan Hutan Mangrove Pantai Kelurahan 

Ketapang Kota Probolinggo sebagai Sumber Belajar Biologi”   

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1) Jenis-jenis kepiting biola (Uca spp.) apa yang ditemukan di kawasan hutan 

mangrove pantai kelurahan Ketapang kota Probolinggo? 
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2) Bagaimanakah keanekaragaman kepiting biola (Uca spp.) yang ditemukan 

di kawasan hutan mangrove pantai kelurahan Ketapang kota Probolinggo? 

3) Bagaimana bentuk pemanfaatan dari hasil penelitian studi 

keanekaragaman kepiting biola (Uca spp.) di kawasan hutan mangrove 

pantai kelurahan Ketapang kota Probolinggo? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1) Mengetahui jenis-jenis kepiting biola (Uca spp.) yang ditemukan di 

kawasan hutan mangrove pantai kelurahan Ketapang kota Probolinggo 

2) Menganalisis keanekaragaman kepiting biola (Uca spp.) yang ditemukan 

di kawasan hutan mangrove pantai kelurahan Ketapang kota Probolinggo 

3) Memanfaatkan hasil penelitian identifikasi keanekaragaman kepiting biola 

(Uca spp.) di hutan mangrove pantai Probolinggo  

1.4 Manfaat 

1) Bagi masyarakat 

 Memberikan informasi mengenai keanekaragaman kepiting biola (Uca 

spp.) di Pantai kelurahan Ketapang serta memberikan informasi bagi 

pemerintah dan masyarakat setempat keanekaragaman jenis kepiting bakau 

pantai Ketapang dengan demikian dapat dilakukan pengolahan, 

pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam. 

2) Bagi pendidikan 

 Memberikan alternatif sumber belajar biologi, dimana hasil identifikasi 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar berupa media booklet untuk SMA materi 

keanekragaman hayati SMA kelas X semester I. 
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3) Bagi peneliti 

Mengetahui jenis-jenis kepiting biola (Uca spp.) yang ditemukan di pantai 

Probolinggo dan juga dapat menambah pengalaman dan pengetahuan terkait 

penelitian. 

1.5 Batasan Penelitian  

1) Jenis kepiting biola (Uca spp.) yang diidentifkiasi adalah kepiting biola 

(Uca spp.) yang berada di hutan mangrove pantai Kelurahan Ketapang 

Kota Probolinggo  

2) Jenis kepiting biola (Uca spp.) yang diidentifkiasi adalah kepiting biola 

(Uca spp.) yang berada di daerah pasang surut pantai Kelurahan 

Ketapang Kota Probolinggo.  

3) Studi keanekaragaman yang disajikan meliputi indeks nilai penting, 

indeks keanekaragaman, indeks kemerataan, dan indeks dominansi. 

4) Daerah studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di pantai 

kelurahan Ketapang Probolinggo.  

5) Parameter abiotik yang digunakan yaitu suhu substrat, suhu air, pH 

substrat, pH air, salinitas air, dan jenis substrat.  

6) Pemanfaatan sebagai sumber belajar berupa booklet dengan judul mari 

mengenal kepiting biola.  
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1.6 Definisi Istilah 

1) Keragaman hayati merupakan istilah untuk menerangkan mengenai 

berbagai macam bentuk kehidupan. Keanekaragaman hayati dibedakan 

menjadi tiga tingkat yaitu, keanekaragaman spesies, keanekaragaman 

genetik, dan keanekaragaman komunitas (Rushayati, 2007).  

2) Uca spp. (Brachyura: Ocypodidae) adalah salah satu jenis kepiting yang 

memiliki habitat di daerah pasang surut. Beberapa jenis Uca spp. 

ditemukan dalam jumlah yang melimpah dalam habitat mangrove (Crane 

1975). Kepiting ini memiliki karakter yang unik yaitu ukuran salah satu 

capit jantan dewasa yang sangat besar dan bisa mencapai dua kali ukuran 

karapasnya (ukuran karapas jantan dewasa dapat mencapai 30 mm). 

Namun capit yang besar ini hanya berfungsi untuk menarik perhatian 

betinanya dan menakuti musuhnya, sedangkan capit yang kecil berfungsi 

untuk makan (Rosenberg 2001). 

3) Hutan mangrove merupakan suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah 

pasang surut, terutama di pantai yang terlindung, laguna, muara sungai 

yang tergenang pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang 

komunitas tumbuhnya bertoleransi terhadap garam (Sosia, 2014).  

4) Sumber belajar dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat 

memberikan kemudahan belajar, sehingga diperoleh sejumlah informasi, 

pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan. Dalam hal 

ini nampak adanya beraneka ragam sumber belajar yang masing-masing 
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memiliki kegunaan tertentu yang mungkin sama atau bahkan berbeda 

dengan sumber belajar lain (Mulyasa, 2009). 

5) Biologi adalah ilmu yang mempelajari keadaan dan sifat mahluk hidup

(manusia, tumbuhan, dan tumbuhan)

6) Booklet adalah buku berukuran kecil (setengah kuarto) dan tipis, tidak

lebih dari 30 halaman bolak-balik yang berisi tulisan dan gambar.

Booklet merupakan akronim dari buku dan leaflet, artinya media booklet

merupakan perpaduan antara leaflet dengan buku atau sebuah buku

dengan format (ukuran) kecil seperti leaflet. (Criswanto, 2015).




