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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia dikenal sebagai negara maritim dikarenakan banyaknya 

gugusan pulau yang membentang dari sabang sampai Merauke, yang memiliki 

luas laut sekitar 5,8 juta km
2
 (70% luas seluruh wilayah Indonesia) dan terdiri 

dari pulau sebanyak 17.508 buah (sekitar 1,9 juta km
2
). Panjang pantai 85.000 

kilometer merupakan garis keempat terpanjang dunia. Hal ini menyebabkan 

Negara Indonesia sehingga memiliki kawasan hutan bakau yang sangat luas. 

Keadaan geografis Indonesia yang beriklim tropis dengan curah hujan yang 

tinggi sepanjang tahun memmberikan keaekaragaman jenis bakau yang tumbuh 

di Indonesia (Arthana, 2000).  

Potensi Wilayah pesisir dan laut indonesia dipandang dari segi 

pembangunan adalah sebagai berikut: Pertama, sumber daya yang dapat 

diperbarui seperti perikanan (tangkap, budidaya dan pasca panen), hutan 

mangrove, terumbu karang, industri bioteknologi kelautan dan pulau-pulau 

kecil. Kedua, sumber daya yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi 

dan gas, bahan tambang dan mineral lainya. Ketiga, Energi kelautan seperti: 

Pasang surut, gelombang, angin, OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion). 

Keempat, jasa-jasa lingkungan seperti parawisata, perhubungan, serta 

penampung (penetralisir) limbah tambak (Hanafiah et al, 2010). 

 



2 
 

 

Hutan mangrove merupakan tipe hutan tropika dan subtropika yang khas, 

tumbuh di sepanjang pantai atau muara seungai yang dipengaruhi oleh pasang 

surut air laut. Mangrove banyak dijumpai di wilayah pesisir yang terlindung 

dari gempuran ombak dan daerah yag landai. Mangrove tumbuh optimal di 

wilayah pesisir yang memiliki muara sungai besar dan delta yang aliran airnya 

banyak mengandung lumpur. Sedangkan wilayah pesisir yang tidak bermuara 

sungai, pertumbuhan vegetasi mangrove tidak optimal. Mangrove sulit tumbuh 

diwilayah pesisir yang terjal dan berombak besar dengan arus pasang surut 

kuat, karena kondisi ini tidak memungkinkan terjadinya pengendapan lumpur 

yang diperlukan sebagai substrat bagi pertumbuhan (Dahuri, 2003). 

Hutan mangrove secara ekologis, memiliki dua fungsi yaitu fungsi secara 

fisik dan fungsi secara biologis. Fungsi fisik, menjaga garis pantai agar tetap 

stabil, melindungi pantai dari erosi (abrasi) dan intrusi air laut, peredam 

gelombang dan badai, penahan lumpur, penangkap sedimen, pengendali banjir, 

mengolah bahan limbah, memelihara kualitas air, penyerap CO2 dan penghasil 

O2 (Dahuri, 2006). Secara biologis mangrove berperan sebagai tempat 

perkembangannya benih ikan, udang dan kepeting untuk hidup dan mencari 

makan, sebagai tempat keanekaragaman biotik akuatik dan non akuatik seperti 

burung, ular, kera, kelawar, dan sumber plasma nutfah (Gunarto, 2004). 

Hutan mangrove pantai Indrakilo terletak di Desa Sidomulyo Kecamatan 

Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Jenis mangrove yang berada di pantai Indrakilo 

yaitu Avicennia sp. Keadaan Hutan mangrove pantai Indrakilo secara umum 

kurang bagus karena daun mangrove digunakan sebagai sumber pakan ternak 
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warga. Perbandingan luas tambak udang dan luas hutan mangrove di pantai 

Indrakilo tidak seimbang. Luas tambak udang 1 ha sedangkan luas mangrove 

hanya 500 m
2
. Seharusnya luas hutan mangrove 1,5 hektar agar ekosistem di 

Indrakilo seimbang hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah bahwasanya 

luas mangrove dengan luas tambak udang 60% : 40%. Berdasarkan ketentuan 

Perhutani (1998) bahwa rasio antara luas hutan mangrove dengan luas tambak 

udang adalah 80% : 20% atau 60% : 40%. Menurut Primavera (2006) dalam 

Juliwati (2012) kekurangan mangrove menyebabkan fungsi mangrove sebagai 

ekosistem hilang seperti tempat tinggal ikan dan udang, habitat satwa liar, 

perlindungan pantai, pengendali banjir, perangkap sedimen dan pengolahan air 

akan berdampak negatif pada lingkungan. 

Keterbatasan lahan mangrove di pantai Indrakilo,  mengakibatkan hasil 

limbah dari kegiatan budidaya tambak udang yang dibuang di perairan 

mengendap sehingga dapat mempengaruhi ekosistem. Pa’Ez- Osuna (2001) 

dalam Juliwati (2012) untuk dapat menghilangkan padatan dan nutrisi dari 

limbah budidaya tambak udang,  jumlah dan luas hutan mangrove harus 

melebihi luas dari tambak udang tersebut agar mangrove dapat berperan secara 

optimal sebagai filter di daerah pertambakan.  

Dari hasil penelitian Rustam (2005),tambak intensif dengan luas 4000 

m
2
, padat tebar 30 ekor/m

2
, total pakan yang diberikan 2623 kg menghasilkan 

limbah organik dalam bentuk Padatan Tersuspensi Total (TSS) sebesar 924,86 

kg selama 120 hari pemeliharaan sedangkan tambak semi intensif dengan luas 

5000 m
2
, padat tebar 20 ekor/m

2
, total pakan yang diberikan 1637 kg 
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menghasilkan limbah organik dalam bentuk TSS sebesar 526, 56kg selama 124 

hari pemiliharaan. Beban pencemaran di tambak udang menurut Philips dalam 

Suastika Jaya (1994) adalah berkisar antara 538-636 kg/ton produksi udang 

untuk beban total karbon (C), nitrogen antara 80-116 kg/ton produksi udang, 

dan posfor (P) berkisar 20,4-28,8 kg/ton produksi. 

Limbah budidaya ini ditransformasikan sebagai nutrien dalam sedimen 

terhadap pertumbuhan bakau (Roberstson 1995) dalam Fatmawati 2009). 

Kapasitas bakau berperan penting sebagai penyangga keberlanjutan di 

sejumlah ekosistem pesisir maka merasa perlu mengestimasi kebutuhan 

wilayah hutan Avicennia sp untuk merombak nitrogen dan posfor yang berasal 

dari limbah tambak Indrakilo.  

Dengan adanya penelitian pengaruh limbah tambak udang terhadap 

pertumbuhan semai bakau jenis Avicennia sp, diharapkan siswa khususnya 

SMA kelas X semester II peduli terhadap permasalahan di lingkungan sosial 

dan alam. Hal ini sesuai dengan KI 2 pada silabus kurikulum 2013 menghayati 

dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggug jawab, peduli (Gotong 

royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

Siswa SMA kelas X diharapkan mampu menganalisis pengaruh limbah 

terhadap lingkungan,  sesuai dengan KI 3 yaitu memahami, menerapkan dan 

menganalisisis pengentahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 
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berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, teknologi, seni, budidaya dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. Siswa diharapkan mampu membuat 

desain produk daur ulang limbah, sesuai dengann dengan KI 4 yaitu mengolah, 

menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak 

secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah 

keilmuan. Penelitian ini sesuai pada materi perubahan lingkungan atau iklim 

dan daur ulang limbah pada KD 4.10 yaitu memecahkan masalah lingkungan 

dengan membuat desain produk daur ulang limbah dan upaya pelestarian 

lingkungan. Didalam membuat desain produk daur ulang limbah dan upaya 

pelestarian lingkungan dikembangkan referensi tambahan berupa buku saku 

karena dengan adanya buku saku dapat memudahkan siswa untuk mendapatkan 

informasi tersebut. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu kiranya dilakukan 

penelitian “Pengaruh limbah tambak udang terhadap pertumbuhan semai 

tumbuhan Bakau Jenis Avicennia sp di Pantai Indrakilo Kabupaten 

Pacitan Sebagai Sumber Belajar Biologi”. 

 

 

 

 



6 
 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka, rumusan masalah yang dikaji 

dalam penelitian ini adalah: 

1.2.1 Adakah pengaruh limbah tambak udang terhadap pertumbuhan semai 

tumbuhan bakau jenis Avicennia sp di pantai Indrakilo Kabupaten Pacitan? 

1.2.2 Berapakah konsentrasi limbah tambak udang yang paling efektif untuk 

pertumbuhan semai tumbuhan bakau jenis Avicennia sp? 

1.2.3 Bagaimana kelayakan hasil penelitian tentang  pengaruh Limbah Tambak 

Udang Terhadap Pertumbuhan Semai Tumbuhan Bakau Jenis Avicennia sp 

Di Pantai Indrakilo Kabupaten Pacitan dapat dijadikan sebagai Sumber 

Belajar Biologi ? 

 

1.3   Tujuan penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk: 

1.3.1 Mengetahui pengaruh limbah tambak udang terhadap pertumbuhan semai 

tumbuhan bakau Jenis Avicennia sp di Pantai Indrakilo Kabupaten Pacitan. 

1.3.2 Menganalisis berapakah konsentrasi limbah tambak udang yang paling 

efektif untuk pertumbuhan semai tumbuhan bakau jenis Avicennia sp  

1.3.3 Mengetahui kelayakan hasil penelitian Pengaruh Limbah Tambak Udang 

Terhadap Pertumbuhan Semai Tumbuhan Bakau Jenis Avicennia sp Di 

Pantai Indrakilo Kabupaten Pacitan dapat dijadikan sebagai Sumber 

Belajar Biologi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat 

diantaranya: 

1.4.1 Secara Teoritis 

Menambah informasi keilmuan dalam bidang biologi khususnya fisiologi 

tumbuhan mengenai pengaruh limbah tambak udang terhadap pertumbuhan semai 

tumbuhan bakau jenis Avicennia sp di Pantai Indrakilo Kabupaten Pacitan. 

1.4.2 Secara Praktis 

1.4.2.1  Bagi masyarakat  

Menambahkan informasi kepada masyrakat pada umumnya dan 

petani dapat digunakan sebagai alternatif pemanfaatan limbah tambak 

udang terhadap pertumbuhan tumbuhan. 

1.4.2.2 Bagi guru dan siswa 

 Penelitian ini diharapkan sebagai pembelajaran pada SMA kelas X 

pada materi perubahan lingkungan atau iklim dan daur ulang limbah. Pada 

KD 4.10 menganalisis data perubahan lingkungan dan dampak dari 

perubahan tersebut terhadap lingkungan. 
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1.5.    Batasan Masalah  

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka 

perlu diberikan batasan-batasan penelitian agar tidak menyimpang dari 

rumusan masalah. Adapun batasan penelitian pada penelitian ini adaah 

sebagai berikut: 

1.5.1 Tumbuhan yang digunakan dalam penelitian adalah bakau jenis Avicennia 

sp yang berumur 5 bulan. Avicennia sp  akan diukur pertumbuhannya 

selama 60 hari 

1.5.2 Limbah tambak udang yang digunakan dalam penelitian yaitu limbah 

tambak udang yang berupa cairan langsung dari pembuangan air tambak 

udang yang diperoleh di Pantai Indrakilo, Dusun Kankung Kabupaten 

Pacitan. 

1.5.3 Parameter yang digunakan dalam pengukuran pertumbuhan tumbuhan 

bakau jenis Avicennia sp yaitu Tinggi Tumbuhan, Jumlah daun. 

1.5.4 Sumber belajar yang menjadi produk penelitian berupa Buku Saku 
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1.6 Definisi Istilah 

Adapun Istilah Dalam Penelitian Ini Sebagai Berikut: 

1.6.1 Limbah tambak udang adalah hasil samping yang dihasilkan dalam proses 

budidaya udang yang diambil dari saluran pembuangan limbah (Sugiharto, 

1987). 

1.6.2 Bakau jenis Avicennia Sp adalah salah satu jenis mangrove kelompok 

tanaman tropis yang bersifat halophytic atau toleran terhadap garam 

(Irwanto, 2006). 

1.6.3 Semai adalah bibit yang siap ditanam berukuran 12-10 cm atau umur 5-10 

bulan  

1.6.4 Pertumbuhan adalah berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, 

jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel organ maupun individu yang biasa 

diukur dengan berat, ukuran panjang, umur tulang dan keseimbangan 

metabolik (Soetjiningsih, 1988). 

1.6.5 Sumber Belajar biologi adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan 

untuk memperoleh pengamalan dalam rangka pemecahan permasalahan 

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




