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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kota Probolinggo merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung 

dengan laut yang ditumbuhi oleh komunitas mangrove. Mangrove merupakan 

ekosistem yang berada di wilayah intertidal, pada wilayah tersebut terjadi 

interaksi yang kuat antara perairan laut, payau, sungai dan terestrial. Faktor 

lingkungan seperti substrat, kandungan unsur hara, dan sistem hidrologi yang baik 

menjadi beberapa faktor yang mendukung kehidupan jenis mangrove (Martuti, 

2013). Hal tersebut juga di dukung oleh pernyataan dari Martiningsih, Suryana & 

Sutiadipraja (2015) yang menyatakan bahwa pertumbuhan komunitas mangrove 

mengikuti pola zonasi yang berkaitan erat dengan faktor lingkungan seperti 

pasang surut, tipe substrat dan salinitas perairan di sekitar mangrove itu tumbuh. 

Menurut Setyawan & Winarno (2006), menyatakan bahwa luas kawasan 

mangrove sangat menentukan keanekaragaman spesies di dalamnya. Area yang 

luas memungkinkan adanya ruang yang cukup untuk tumbuh dan mengurangi 

kompetisi antar spesies dalam memperebutkan ruang, unsur hara, dan cahaya 

matahari (Indriani, Marisa, & Zakaria, 2009).   

Kota Probolinggo memiliki 6 spesies mangrove yang tersebar di 4 kelurahan 

yang terdiri dari kelurahan Ketapang, Pilang, Sukabumi dan Mangunharjo. 

Menurut data dari DKP Kota Probolinggo pada tahun 2014 dan 2015 kerapatan 

mangrove yaitu Avicennia alba 6.641 individu/Ha, Avicennia marina 1.460 

individu/Ha, Rhizophora mucronata 28.278 individu/Ha, Bruquiera gymnorrhiza 

89 individu/Ha, Sonneratia alba 787 individu/Ha, Sonneratia caseolaris 88 
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individu/Ha (DKP Kota Probolinggo, 2015). Mangrove dapat dibagi menjadi 

zonasi mulai dari arah laut ke darat yaitu zona Avicennia, zona Rhizophora, zona 

Bruguiera, zona Nypa (Karuniastuti, 2013). Hal tersebut juga di dukung oleh 

pernyataan Kusumastanto, Adrianto & Damar (2006) didaerah mangrove 

didasarkan kepada nilai salinitas air dan tingkat frekuensi perendaman oleh air 

laut yaitu zonasi Avicennia, zonasi Rhizophora, zonasi Bruguierra, zonasi Nypa. 

Rhizophora mucronata merupakan spesies yang toleran terhadap kondisi 

lingkungan sehingga dapat menyebar luas dan dapat tumbuh tegak pada berbagai 

tempat di 4 kelurahan kota Probolinggo. Menurut data dari DKP kota Probolinggo 

(2015) menyatakan bahwa kerapatan spesies Rhizophora mucronata mencapai 

28.278 individu/Ha dengan kondisi substrat yang berbeda. Menurut 

Kusumastanto, Adrianto & Damar (2006) menyatakan bahwa jenis Rhizophora 

sp. adalah ciri khas dan simbol dari kawasan mangrove. Kawasan ini memiliki 

areal yang luas dan mampu berkembang dengan pesat ke daerah pedalaman 

selama suplai air asin terus berlangsung. Rhizophora mucronata sulit tumbuh di 

wilayah pesisir yang terjal dan berombak besar dan arus pasang surut yang kuat 

karena kondisi ini tidak memungkinkan terjadinya pengendapan lumpur yang 

menjadi substrat yang diperlukan untuk pertumbuhannya (Halidah, 2010). Habitat 

mangrove merupakan tempat mencari makan (feeding ground) bagi hewan dan 

tempat mengasuh serta membesarkan (nursery ground), tempat bertelur dan 

memijah (spawning ground) dan tempat berlindung yang aman bagi berbagai 

juvenil dan larva ikan serta kerang (shellfish) dari predator (Wiyono, 2009). 

Serasah daun mangrove yang subur dan berjatuhan di perairan sekitarnya diubah 

oleh mikroorganisme (terutama kepiting) dan mikroorganisme pengurai menjadi 
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detritus, berubah menjadi bioplankton yang di makan oleh binatang-binatang laut 

sehingga lingkungan mangrove kaya akan zat nutrisi bagi ikan-ikan dan udang 

yang hidup di habitat mangrove (Purnobasuki, 2005). 

Rhizophora mucronata dapat hidup dalam keadaan yang basah dan kering 

dalam waktu tertentu dengan berbagai macam substrat, salah satu hewan yang 

dapat hidup di habitat tersebut adalah ikan Glodok. Ikan ini memiliki nama 

Internasional mudskipper, pada ekosistem mangrove ikan Glodok merupakan 

konsumen tingkat pertama maupun tingkat kedua dalam rantai makanan 

(Ramadhani, Yunasfi, & Rangkuti, 2014). Ikan Glodok (Mudskipper) termasuk 

familia Gobiidae dari kelas Actinopterygii. Secara geografis, ikan ini tersebar luas 

dan banyak terdapat pada daerah-daerah pasang surut dan estuaria (Panjaitan, 

Nasution, & Tanjung, 2013). Hal tersebut di dukung oleh pernyataan Ansari 

(2014) yang menyatakan bahwa mudskipper tersebar luas pada kawasan 

ekosistem mangrove dan lumpur. Mudskipper selalu berada di wilayahnya, ketika 

bahaya mengancam, mereka melompat di tanah dan menyelam ke dalam air, 

bersembunyi di lumpur di antara akar mangrove (Beatty & Robr, 2001). 

Permasalahannya adalah terancamnya keanekaragaman dan pola sebaran ikan 

Glodok (Familia: Gobiidae) karena konversi lahan mangrove menjadi tambak dan 

pemukiman penduduk, konversi lahan dari tahun 2010 ke 2011 yakni 146,3 Ha 

menjadi 125,5 Ha, sekitar 20,8 Ha hilangnya lahan mangrove di kota Probolinggo 

(Pribadiningtyas, 2013). Kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai 

yang akan terbawa arus laut saat air pasang atau arus sungai saat banjir sehingga 

sampah mengendap di kawasan mangrove dapat mempengaruhi kehidupan ikan 

Glodok (Familia: Gobiidae), berdasarkan hasil observasi spesies Rhizophora 
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mucronata dekat dengan aliran sungai, tidak heran jika kawasan Rhizophora 

mucronata terdapat banyak sampah. Menurut Pattipeilohy (2014) menyatakan 

bahwa keanekaragaman biota mengalami degradasi fungsi akibat pencemaran 

sampah serta aktifitas manusia yang tidak terkendali. Pencemaran yang terjadi 

baik di laut maupun di daratan  dapat mencapai kawasan mangrove, karena habitat 

ini merupakan ekoton antara laut dan daratan. Menurut Setyawan, et. al. (2006) 

menyatakan bahwa konversi ekosistem mangrove menjadi tambak merupakan 

faktor utama penyebab hilangnya hutan mangrove. Didukung oleh pernyataan 

Rusdianti & Sunito (2012) yang menyatakan bahwa  konversi hutan mangrove 

menjadi areal tambak merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan mangrove. 

Keberadaan biota air payau seperti kerang, kepiting dan lainnya tidak akan 

mampu bertahan dan berkembangbiak dalam keadaan mangrove yang rusak.  

Informasi mengenai ikan Glodok sangat sedikit, penelitian mengenai ikan ini 

sangat jarang, bahkan laporan akhir yang di peroleh dari Dinas Perikanan dan 

Kelautan tahun 2014-2016 tidak menyebutkan spesies ikan Glodok yang ada di 

kota Probolinggo, jurnal penelitian di Indonesia yang membahas mengenai ikan 

Glodok juga sedikit. Penelitian dari Naibaho, Samiaji & Efriyeldi (2013) di 

perairan pantai Dumai Provinsi Riau menemukan 3 spesies yaitu Baleophthalmus 

boddarti, Periopthalmodon schlosseri, Periopthalmus variabilis. Ramadhani, 

Yunasfi & Rangkuti (2012) menemukan 4 jenis ikan gelodok di Pantai Bali Desa 

Mesjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara yaitu B. boddarti, Pn. 

schlosseri, Ps. chrysospilos dan Ps. gracilis. Wahyudewantara (2012) di kawasan 

mangrove Cilacap menemukan 3 spesies yaitu B. boddarti dan Ps. 

argentilineatus, Ps. novemradiatus. Menurut Murdy (1988) terdapat 34 spesies 



5 
 

 
 

dari 10 genus di seluruh dunia, didukung oleh pernyataan Graham (1997) yang 

menyatakan bahwa terdapat 10 genus yang ada di dunia. Menurut Murdy (1988) 

menyatakan bahwa distribusi ikan Glodok di Indonesia terdiri dari Apocryptes 

madurensis, A. livingstoni, A. borneensis, Oxuderses dentatus, Parapocryptes 

serpeaster, Periopthalmodon freycineti, Pn. schlosseri, Pn. weberi, 

Periophthalmus malaccensis, Ps.  gracilis, Ps. minutus, Ps. argentilineatus, Ps. 

chrysospilos, Ps.  kalolo, Ps. minutus, Ps.  variabilis.  

Hasil observasi pada hari Sabtu, 28 Januari 2017 di mangrove Rhizophora 

mucronata kota Probolinggo di temukan keanekaragaman ikan Glodok yang di 

lihat dari corak sisik, warna dan sirip dorsal, hal ini menunjukkan bahwa spesies 

ikan Glodok beranekaragam. Berdasarkan hasil wawancara dengan warga sekitar, 

potensi ikan ini terkesan terabaikan dan menganggap bahwa ikan ini tidak 

memiliki manfaat, hingga saat ini belum ada informasi yang mengkaji 

keanekaragaman dan pola sebaran ikan Glodok di kawasan mangrove Rhizophora 

mucronata sehingga perlu dilakukan penelitian sebagai database.  Rhizophora 

mucronata tumbuh pada habitat yang beragam di daerah pasang surut, lumpur, 

pasir dan batu, menyukai pematang sungai pasang surut, tetapi juga sebagai jenis 

pionir di lingkungan pesisir atau pada bagian daratan dari mangrove (Tendra, 

2010). Keadaaan tersebut sesuai dengan habitat yang dapat hidup di daratan, 

terutama di daerah berlumpur atau berair dangkal, di muara dengan pinggiran 

berlumpur atau rawa hutan mangrove (Naibaho, Samiaji, & Efriyeldi, 2013). Hal 

tersebut didukung oleh pernyataan Purwaningsih, Salamah & Riviani (2013) 

menyatakan bahwa ikan-ikan ini sering melompat-lompat ke daratan, terutama di 

daerah berlumpur atau berair dangkal di sekitar hutan bakau ketika air surut. Ikan 
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ini dapat memanjat pohon mangrove untuk mengejar mangsanya (Kusumastanto, 

Adrianto & Damar, 2006). Sirip dimodifikasi dengan semacam sendi siku. Sirip 

ini mendukung tubuh ikan dan memungkinkan untuk bergerak atau melompat 

hingga 60 cm ke udara (Piper, 2007). 

Berdasarkan hasil wawancara dan data dari DKP Kota Probolinggo (2015) 

menyatakan bahwa kota Probolinggo telah mengalami pencemaran dan konversi 

lahan, hal tersebut akan mempengaruhi kehidupan biota yang ada didalamnya. 

Keanekaragaman dan pola sebaran dari ikan Glodok (Familia: Gobiidae) pada 

kawasan mangrove Rhizophora mucronata kota Probolinggo adalah dua hal 

penting yang perlu dikaji karena keanekaragaman dan pola sebaran ikan Glodok 

(Familia: Gobiidae) merupakan penanda dari pencemaran dan kualitas lingkungan 

pada kawasan mangrove, hal tersebut disebabkan karena ikan Glodok (Familia: 

Gobiidae) merupakan ikan endemik di kawasan mangrove (Murdy, 1988). 

Semakin rendah keanekaragaman ikan Glodok (Familia: Gobiidae) maka semakin 

tinggi tingkat pencemaran dan semakin buruk kualitas lingkungan sehingga akan 

mempengaruhi pola penyebarannya. Keanekaragaman adalah bentuk variasi 

dalam kehidupan yang menandakan ukuran dari kesehatan ekosistem (Supriatna, 

2008) sedangkan pola sebaran yaitu penyebaran organisme pada tempat dan 

waktu tertentu yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan dari habitatnya 

(Burhanuddin, 2010). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui apakah spesies 

dari mangrove Rhizophora mucronata dengan berbagai substrat yang berbeda di 4 

kelurahan kota Probolinggo mempengaruhi keanekaragaman jenis dan pola 

persebaran dari Ikan Glodok (Familia: Gobiidae) atau tidak, maka perlu dilakukan 
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penelitian dengan judul “Keanekaragaman dan Pola Sebaran Ikan Glodok 

(Familia: Gobiidae) di Kawasan Mangrove Rhizophora mucronata Kota 

Probolinggo sebagai Sumber Belajar Biologi”. Hasil penelitian ini 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar Biologi yang akan disajikan dalam bentuk 

jurnal dan LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) kelas X semester I sesuai KD 3.2 

yaitu “Menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman 

hayati (gen, jenis, dan ekosistem) di Indonesia serta ancaman dan pelestariannya” 

dan KD 4.2 yaitu “Menyajikan hasil identifikasi usulan upaya pelestarian 

keanekaragaman hayati Indonesia berdasarkan hasil analisis data ancaman 

kelestarian berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan khas Indonesia yang 

dikomunikasikan dalam berbagai media informasi” yang berisi kegiatan dan 

pertanyaan supaya peserta didik lebih aktif. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah keanekaragaman ikan Glodok (Familia: Gobiidae) 

dikawasan mangrove Rhizophora mucronata Kota Probolinggo? 

2) Bagaimanakah pola persebaran ikan Glodok (Familia: Gobiidae) 

dikawasan mangrove Rhizophora mucronata Kota Probolinggo? 

3) Bagaimana hasil penelitian dapat dikembangkan menjadi sumber belajar 

Biologi berupa jurnal dan LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) materi 

Keanekaragaman Hayati pada kelas X semester 1 SMA? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1) Mengidentifikasi keanekaragaman ikan Glodok (Familia: Gobiidae) 

dikawasan mangrove Rhizophora mucronata Kota Probolinggo. 

2) Mengidentifikasi pola persebaran ikan Glodok (Familia: Gobiidae) 

dikawasan mangrove Rhizophora mucronata Kota Probolinggo. 

3) Mengembangkan penelitian menjadi sumber belajar Biologi berupa jurnal 

dan LKPD materi Keanekaragaman Hayati pada kelas X semester 1 SMA. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat dijadikan sebagai sumber 

belajar Biologi dalam bidang kajian mengenai keanekaragaman dan pola 

sebaran dari ikan Glodok (Familia: Gobiidae) di mangrove Rhizophora 

mucronata, dapat juga digunakan sebagai tinjauan penelitian selanjutnya 

terutama mengenai ikan Glodok (Familia: Gobiidae) dan sebagai khasanah 

ilmu pengetahuan baru yang dapat di kembangkan menjadi LKPD yang 

digunakan supaya peserta didik lebih aktif dan berpikir kritis untuk 

memecahkan pertanyaan yang ada dalam LKPD, selain itu dapat di 

manfaatkan di kemudian hari. Penelitian ini dapat dikaitkan dengan materi 

pada tingkat SMA kelas X semester I sesuai dengan materi 

Keanekaragaman Hayati berdasarkan hasil pengamatan. 

2) Manfaat bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat adanya 

keanekaragaman jenis dan pola sebaran ikan Glodok (Familia: Gobiidae) 

di mangrove Rhizophora mucronata. 
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3) Manfaat Teoritis 

Menambah khasanah keilmuan mengenai keanekaragaman jenis dan pola 

sebaran ikan Glodok (Familia: Gobiidae) di mangrove Rhizophora 

mucronata dan juga dapat dijadikan sebagai terapan keilmuan pada 

matakuliah Pengetahuan Lingkungan, Pengelolaan SDA dan Vertebrata. 

1.5 Batasan Penelitian 

Adapun batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Penelitian dilakukan di kawasan hutan mangrove Rhizophora mucronata 

yang ada di 4 kelurahan kota Probolinggo, yakni kelurahan Ketapang, 

kelurahan Pilang, kelurahan Sukabumi dan kelurahan Mangunharjo. 

2) Ikan yang diteliti adalah ikan Glodok (Familia: Gobiidae) yang hidup di 

kawasan hutan mangrove Rhizophora mucronata dengan berbagai substrat. 

3) Spesies yang diteliti adalah spesies yang terlihat pada wilayah jelajah 

(transek pengamatan). 

4) Berdasarkan tinjauan keselamatan maka penelitian dilakukan pada jam 

05.30-09.30 WIB. (air laut surut). 

5) Parameter abiotik yang diukur adalah suhu air, suhu substrat, pH air, pH 

substrat, salinitas dan subtrat tanah. 

6) Penelitian yang telah dilaksanakan di jadikan sumber belajar Biologi 

berupa LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik). 

1.6 Definisi Istilah 

Adapun definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Detritus merupakan zat organik mati berubah menjadi bioplankton yang 

selanjutnya di makan oleh binatang-binatang laut (Purnobasuki, 2005). 
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2) Ekoton adalah transisi dari tipe habitat atau ekosistem ke tipe yang lain, 

misalnya transisi dari hutan ke padang rumput (Campbell et al., 2010). 

3) Estuaria adalah wilayah pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan 

bebas dengan laut terbuka dan menerima masukan air tawar dari daratan 

yang didominasi oleh substrat berlumpur yang merupakan endapan yang 

di bawa oleh air tawar dan air laut, contoh dari estuaria adalah muara 

sungai, teluk dan rawa pasang surut (Bengen, 2004). 

4) Hidrologi merupakan ilmu yang berfokus tentang air yang ada di dalam 

bumi baik mengenai perputaran, penyebaran, pergerakan, eksploitasi, 

pengembangan, manajemen maupun segala hal yang berkaitan dengan air 

(Sulistyowati, 2009). 

5) Juvenil merupakan fase udang berumur 3-30 hari sejak telur menetas 

(Khairuman & Amri, 2004). 

6) Osmoregulasi adalah pengaturan keseimbangan konsentrasi zat terlarut 

dan air oleh sel atau organisme (Campbell et al., 2010). 

7) Salinitas merupakan tingkat kandungan garam air laut, danau, sungai, di 

hitung dalam perseribu (Burhani, 2002). 

8) Terestrial merupakan kelompok fauna daratan yang umumnya menempati 

bagian atas pohon mangrove yang terdiri dari insekta, ular, primata, dan 

burung, kelompok ini tidak memiliki sifat adaptasi khusus untuk hidup di 

dalam hutan mangrove (Bengen, 2004). 

9) Unsur hara merupakan unsur yang diperlukan untuk hidupnya tanaman 

baik sebagai ion maupun sebagai bagian dari zat hara yakni zat yang dapat 

diserap oleh tanaman dan berfungsi dalam metabolismenya (Hadi, 2013). 


