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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kawasan Teluk Pangpang adalah salah satu pesisir yang menjadi pusat 

(central) kegiatan perikanan laut di Kabupaten Banyuwangi. Kawasan Teluk 

Pangpang ini berbatasan dengan Selat Bali di sebelah Timur dan Samudra Hindia 

di sebelah Selatan. Teluk Pangpang berada di Selatan Banyuwangi dengan panjang 

± 8 km, lebar Teluk ± 3,5 km dengan luas wilayah perairan ±3.000 ha, terletak di 

dua wilayah administrasi yaitu Kecamatan Muncar dan Kecamatan Tegaldlimo. 

Teluk Pangpang dikelilingi pesisir yang mempunyai potensi mangrove yang secara 

geografis terletak antara 8º27’052’’- 8º32’098’’LS dan 114º20’988’’- 114º21’747’’ 

BT (Anonim, 2014). 

Sebagian besar pemanfaatan daerah kawasan pesisir di Kecamatan Muncar 

berupa lahan sawah seluas 377,994 ha merupakan sawah irigasi teknis, perkebunan 

seluas 2883,733 ha, lahan tambak seluas 722,774 ha, hutan konservasi seluas 75 ha, 

hutan mangrove seluas 275 ha dan lahan permukiman seluas 1.370,54 ha serta lahan 

penggunaan lain seluas 110,897 ha (Anonim, 2017). Kawasan pesisir daerah 

muncar tersebut lebih menonjolkan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan 

kelautan dan pemanfaatan wisata laut yang cukup banyak didaerah tersebut. Selain 

memiliki potensi yang besar, beragamnya aktifitas manusia di wilayah pesisir 

menyebabkan daerah ini merupakan wilayah yang paling mudah terkena dampak 

kegiatan manusia. Potensi ini mendorong adanya ekploitasi sumber daya yang 

berlebihan sehingga dapat mengancam kelestariannya. Diantara ancaman tersebut 
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antara lain pembuangan limbah industri perikanan tanpa pengolahan, limbah lahan 

tambak, dan jalur kapal nelayan. Akibatnya adalah terjadinya penurunan kualitas 

perairan pesisir, karena adanya masukan limbah yang terus bertambah. 

 Pengkajian kualitas perairan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti 

dengan analisis fisika dan kimia air serta analisis biologi. Untuk perairan yang 

dinamis, analisis fisika dan kimia air kurang memberikan gambaran kualitas 

perairan yang sesungguhnya dan dapat memberikan penyimpangan- penyimpangan 

yang kurang menguntungkan, karena kisaran nilai- nilai peubahnya sangat 

dipengaruhi keadaan sesaat. Lingkungan yang dinamis, analisis biologi khususnya 

analisis  struktur komunitas hewan  bivalvia dapat memberikan gambaran yang jelas 

mengenai kondisi perairan. Faktor yang mendasari penggunaan bivalvia sebagai 

organisme indikator kualitas perairan adalah karena sifat bivalvia yang relatif diam 

atau memiliki mobilitas yang rendah sehingga sangat banyak mendapat  pengaruh 

dari lingkungan  (Agustinus dkk.,  2013). 

Moluska adalah salah satu organisme yang mempunyai peranan penting 

dalam fungsi ekologis pada ekosistem mangrove.  Moluska yang diantaranya adalah 

Bivalvia merupakan salah satu filum dari makrozoobentos yang dapat dijadikan 

sebagai bioindikator pada ekosistem perairan. Selain berperan di dalam siklus rantai 

makanan,ada juga jenis moluska yang mempunyai nilai ekonomi penting, seperti 

berbagai jenis kerang-kerangan. Menurut Dibyowati, (2009) bivalvia memiliki 

kemampuan beradaptasi yang cukup tinggi pada berbagai habitat, dapat 

mengakumulasi logam berat tanpa mengalami kematian dan berperan sebagai 

indikator lingkungan. Bivalvia memiliki beberapa manfaat bagi manusia 
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diantaranya sebagai sumber protein, bahan pakan ternak, bahan industri, dan 

perhiasan, bahan pupuk serta untuk obat-obatan. 

Berdasarkan uraaian di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang Indeks 

Keanekaragaman Bivalvia di Perairan Kawasan Buangan Limbah Tambak di Teluk 

Pangpang Desa Wringin Putih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Jawa 

Timur, guna memberikan informasi awal untuk mengetahui kondisi kualitas 

perairan pesisir di kawasan Teluk Pangpang. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Indeks keanekaragaman Bivalvia di Kawasan Teluk Pangpang, 

Desa Wringin Putih, Kabupaten Banyuwangi ? 

2. Bagaimana Indeks Keseragaman dan Indeks Dominasi pada Kawasan Teluk 

Pangpang, Desa Wringin Putih, Kabupaten Banyuwangi ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui Indeks keanekaragaman Bivalvia di Kawasan Teluk Pangpang, 

Desa Wringin Putih, Kabupaten Banyuwangi  

2. Mengetahui Indeks Keseragaman dan Indeks Dominasi pada Kawasan 

Teluk Pangpang, Desa Wringin Putih, Kabupaten Banyuwangi 

1.4  Sasaran 

Analisis keanekaragaman Bivalvia di Kawasan Buangan limbah tambak di 

Teluk Pangpang Desa Wringin Putih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi 

Jawa Timur diharapkan dapat menjadi acuan serta tolak ukur dampak pembuangan 

limbah dari tambak budidaya terhadap keanekaragaman hayati di kawasan 

mangrove Teluk Pangpang. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan acuan bagi 

pembudidaya yang melakukan pembuangan limbah serta pemerintah sebagai 

pengambil keputusan dalam upaya menjaga keberlangsungan fungsi hutan 

mangrove di kawasan Teluk Pangpang. 

1.6 Hipotesis 

H0 : Diduga buangan limbah budidaya tidak berpengarih terhadap indeks 

keanekaragaman bivalvia di Kawasan Teluk Pangpang 

H1 : Diduga buangan limbah budidaya berpengarih terhadap indeks 

keanekaragaman bivalvia di Kawasan Teluk Pangpang 

 

 


