
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Padang lamun merupakan salah satu ekosistem laut dangkal diperairan  

sebagai pendaur zat hara nitrat dan fosfat dan mampu memberikan berbagai 

mikrohabitat untuk berbagai macam biota laut (Latuconsina & Ambo-rappe, 

2013). Demikian juga dikatakan  Pratiwi (2010) padang lamun adalah salah satu 

sumber daya laut yang cukup potensial untuk dimanfaatkan, dan juga secara 

ekologi  padang lamun menjadi fungsi penting di daerah pesisir. 

  Lamun dapat membentuk ekosistem bawah laut yang sangat penting bagi 

semua benua kecuali Antartika. Karena ekosistem lamun sangat produktif, 

terbentuk dari habitat yang luas dan juga komunitas yang sangat beragam (Duarte, 

et al., 2008). Selain itu  Padang lamun memiliki produktivitas sekunder yang 

besar terhadap kelimpahan dan keragaman ikan (Rappe, 2010). 

Lamun merupakan suatu ekosistem yang sangat penting dalam wilayah 

pesisir karena memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi  dan sebagai habitat 

yang baik bagi beberapa biota laut (Fiki Feryatun, et al., 2012).  Menurut Beruat  

et al.,(2016) Jumlah spesies lamun yang ditemukan di kawasan Asia Tenggara 

sekitar 20 spesies, 12 diantaranya berada di perairan indonesia 12 spesies 

menyebar di perairan Jawa, Sumatra, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Timur 

Nusa Tenggara dan Irian Jaya.  

 Keberadaan komunitas lamun di perairan berkontribusi pada nilai 

produktivitas kelautan, lamun yang ditemukan di alam sangat berkaitan dengan 

flora fauna perairan seperti ganggang, meiofauna, moluska, echinodermata, 

krustasea dan beragam jenis ikan (Beruat et al., 2016). Namun saat ini lamun 
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secara global mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh manusia (Duarte et 

al.,2008).  

 Dampak pencemaran yang disebabkan oleh manusia terhadap ekosistem 

lamun yaitu limbah atau sampah yang dapat menggangu pertumbuhan lamun, 

menimbulkan penyakit bagi organisme lamun  dapat menimbulkan eutrofikasi dan 

menggangu pertumbuhan lamun (Hernawan, 2017). Kondisi padang lamun di 

salah satu daerah di perairan Kabupaten Sikka memiliki rara-rata penutupan 

sebesar 47,085 % pada tahun 2017. Biota laut yang berasoiasi di padang lamun 

antara lain: bulu babi, teripang keling, teripang sabuk raja, bivalvia, kima 

gastropoda dan ular laut. (Riniatsih & Munasik, 2017)  

Sampah laut (marine debris) merupakan sampah yang diproses oleh 

manusia secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, di buang 

atau di tinggalkan di dalam lingkungan laut (Hastuti, 2014).Sampah laut yaitu 

sampah yang masuk ke lautan yang berasal dari aktifitas manusia. Dan indonesia 

adalah negara ke 2 di dunia yang di perkirakan menyumbang jumlah sampah yang 

masuk ke lautan (Assuyuti, et al.,2018).  

Jumlah sampah setiap tahun terus meningkat sejalan dan seiring 

meningkatnya jumlah penduduk dan kualitas kehidupan masyarakat atau manusia. 

Masalah sampah sangat berkaitan dengan dengan pola hidup serta budaya 

masyarakat itu sendiri (Sahil et al., 2016). Masyarakat yang tinggal di wilayah 

pesisir mempunyai kebiasaan membuang sampah dilaut, sehingga dampaj yang di 

timbulkan yaitu masalah pencemaran lingkungan khususnya laut. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada 

september 2018 padang lamun di kawasan desa Geliting telah mengalami 
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penurunan luasan dan juga tingkat kerapatan lamun juga berkurang. Dan juga 

berdasarkan hasil wawancara biota laut yang berada di sekitar lamun juga 

mengalami penurunan jumlah. Selain itu  sampah di laut desa Geliting juga terus 

bertambah sampah laut bisa datang dari aktivitas rumah tangga yang terjadi setiap 

hari semuanya di buang ke laut. Selain itu sampah kiriman yang datang dari pulau 

lain terbawa arus hingga masuk ke kawasan laut dangkal desa Geliting.   

kondisi permukiman  desa Geliting yang padat ini dapat mempengaruhi 

sistem penanganan sampah permukiman  jumlah penduduk dan aktifitasnya yang 

tinggi  dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah volume sampah, hal ini 

terbukti dari banyaknya tumpukan sampah, desa Geliting memiliki wilayah yang 

kurang luas sehingga tidak adanya tempat pembuangan sampah akhir, sehingga 

sampah yang dihasilkan di buang ke laut .  

Riniatsih & Munasik, 2017 menyatakan Pada daerah  perairan Wailiti, 

Maumere Kabupaten Sikka,  tingkat kerapatan spesies lamun di sekitar lokasi 

antara Enhalus Acoroides L. Thalassia Hemprichii L. Cymodocea Rotundata L.  

dan Syrigodium Isoetifolium L. Berbagai jenis lamun yang ditemukan  membentuk 

keanekaragaman lamun, yang terdiri dari berbagai atas satu spesies lamun atau 

lebih (Ngongira et al., 2014). Keanekaragaman lamun dapat membentuk 

ekosistem lamun yang baik, sehingga dapat ekosistem lamun dapat melakukan 

peranan yang baik (Satrya et al., 2012). Konsep tentang keanekaragaman lamun 

ini dapat dijadikan sumber belajar Biologi  

Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang mampu membantu siswa 

untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran atau segala sesuatu yang akan 

dimanfaatkan oleh siswa sebagai mempelajari bahan dan pengalaman belajar yang 
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sesuai dengan tujuan yang dicapai. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 

peneliti akan mengadakan penelitian yang berjudul “ Analisis Sampah Rumah 

Tangga Terhadap Keanekaragaman Padang Lamun di desa Geliting 

Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur Sebagai Sumber Belajar Biologi “ 

1.2 Rumusan Masalah  

1.2.1 Bagaimana keanekaragaman lamun di laut dangkal desa Geliting  

Kabupaten Sikka akibat pembuangan sampah rumah tangga ? 

1.2.2 Bagaiamana kerapatan lamun di kawasan laut dangkal desa Geliting 

kabupaten Sikka ? 

1.2.3 Bagaimana keanekaragaman biota laut yang terdapat di kawasan laut 

dangkal desa Geliting kabupaten sikka ? 

1.2.4 Bagaimana hasil penelitian analisis sampah rumah tangga ke laut terhadap 

keanekaragaman padang lamun di desa Geliting Kabupaten Sikka Nusa 

Tenggara Timur  Sebagai Sumber Belajar Biologi ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Mengetahui keanekaragaman lamun di laut dangkal desa Geliting akibat 

pembuangan sampah rumah tangga  

1.3.2 Mengetahui  kerapatan lamun di kawasan laut dangkal desa Geliting 

kabupaten sikka  

1.3.3 Mengetahui keanekaragaman biota laut yang terdapat di kawasan laut 

dangkal desa Geliting kabupaten sikka  

1.3.4 Mendeskripsikan hasil penelitian analisis sampah rumah Tangga ke Laut 

terhadap Kkondisi  padang lamun di desa Geliting Kabupaten Sikka Nusa 

Tenggara Timur  Sebagai Sumber Belajar Biologi  
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1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat  Teoritis  

1. Manfaat penelitian ini secara teoritis dapat memberikan informasi 

tentang manfaat dari lamun untuk ekosistem pantai  

2. Sebagai sumber belajar Biologi tentang morfologi dan sebagai sumber 

daya alam yang cukup potensial secara ekologi dan biologi 

1.4.2 Manfaat Praktis  

Mengetahui adanya pengaruh pembuangan sampah rumah tangga kealut 

terhadap kondisi lamun yang mengalami penurunan  

1.4.3 manfaat bagi ilmu pengetahuan  

1. Bidang pendidikan khususnya dalam pembelajaran biologi hasil dari 

penelitian ini diharapakan dapat mempermudah pembelajaran tentang 

eksosistem dan dampak kerusakan ekosistem. Khususnya ekositem 

lamun  

2. Bagi sekolah diharapkan dapat memberikan sumbagan yang baik 

kepada sekolah dalam rangka perbaikan pembelajaran dan 

meningkatkan sumber belajar pada mata pelajaran biologi  

3. Bagi siswa diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar mata 

pelajaran biologi materi Ekosistem dan dapat menambah pustakan 

biologi 

1.5 Batasan masalah  

Batasan masalah bertujuan untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang 

termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian dan faktor mana saja yang 

tidak masuk dalam ruang lingkup masalah penelitian. Batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 
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1. Penelitian terbatas pada kondisi lamun yang terdapat di pantai Geliting 

Kabupten Sikka 

2. Lokasi penelitian dilakukan pada bagian muara pantai Geliting 

Kabupaten Sikka  

3. Parameter lain dalam penelitian ini adalah pH, suhu, dan salinitas  

1.6 Definisi Istilah  

1. Keanekragaman lamun adalah kumpulan jenis-jenis lamun yang 

berhubungan antara satu dan yang lainnya  

2. Sampah laut adalah limbah dari manusia yang secara sengaja atau 

tidak sengaja dibuang ke laut  

3. Kerapatan spesies lamun adalah banyaknya jumlah individu/tegakan 

suatu spesies lamun pada luasan tertentu  

4. Padang lamun merupakan suatu ekosistem yang sangat penting dalam 

wilayah pesisir karena memiliki keanekaragam hayati yang tinggi dan 

juga sebagi habitat yang baik bagi beberapa biota laut  

 

 

 

 

 


