
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pantai Cengkrong merupakan pantai daerah selatan yang berada di Desa 

Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. 

Pantai Cengkrong adalah sebuah obyek wisata yang terkenal dengan ekowisata 

mangrove. Ekosistem mangrove ini oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan 

(DKP) bekerjasama Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) “Kejung 

Samudra” dimanfaatkan sebagai kawasan ekowisata. Fasilitas yang diberikan yaitu 

dibangunnya tracking mangrove pada tahun 2008 yang dapat membantu wisatawan 

dan masyarakat untuk lebih mengenal jenis-jenis mangrove dan fauna yang 

berasosiasi di dalamnya (Rianta Pratiwi & Astuti, 2012). Hutan mangrove Pantai 

Cengkrong ini memiliki berbagai tanaman mangrove diantaranya Rhizopora 

mucronata, Rhizopora apiculata, Nypa fruticans dengan luas total kurang lebih 87 

Ha (Susilo, Purwanti, & Riski Agung Lestariadi, 2015).   

Hutan mangrove merupakan habitat untuk makhluk hidup dengan 

keanekaragaman karakteristik, baik secara ekologi maupun biologi. Komunitas 

mangrove tersusun oleh mikroba, flora, dan fauna (Jayatissa & Koedam, 2002). 

Ekosistem mangrove yang terletak pada daerah pinggir pantai sangat dipengaruhi 

pasang surut air laut, hal ini dapat mendukung keanekaragaman hayati dengan 

menyediakan habitat sebagai tempat memijah (spawning ground), pembibitan, 

tempat asuhan (nursery ground), tempat mencari makanan (feeding groud) dan 

tempat berkembang biak berbagai jenis hewan vertebrata maupun invertebrata 

(Dorenbosch, Riel, Nagelkerken, & Velde, 2004; Kathiresan & Bingham, 2001; 

Saparinto, 2007; Saraswati, 2004). 
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Berbagai jenis keanekaragaman hayati yang terdapat pada ekosistem pesisir 

dengan karakteristik pasang surut air laut ini. Salah satu keanekaragaman tersebut 

adalah  golongan hewan invertebrata. Invertebrata yang hidup pada ekosistem 

mangrove dapat diwakili oleh beberapa filum yaitu Moluska, Arthropoda, 

Nematoda, Platyhelminthes, dan Annelida. Sebagaimana yang diterangkan oleh 

Syamsurial (2011), moluska dan krustacea mendominasi komunitas fauna bentik 

pada ekosistem mangrove. Dalam sistematika taksonomi krustasea dikelompokkan 

ke dalam subfilum yang terdiri dari beberapa ordo yaitu Branchiopoda, Ostracoda, 

Ciripedia, Isopoda, Amphipoda dan Dekapoda. Hewan dekapoda pada habitat 

mangrove memiliki berbagai fungsi ekologi. Beberapa contoh hewan dekapoda 

adalah kepiting, udang, dan keong. 

Keberadaan hewan dekapoda memiliki peran penting dalam rangkaian 

metabolisme dan pengendalain aliran energi pada ekosistem pesisir. Peranan 

dekapoda tidak hanya sebagai pengurai tapi juga sebagai komponen jaring makanan 

(Natania, Herliany, & Kusuma, 2017). Dekapoda dimangsa berbagai predator dari 

ikan hingga buaya. Dalam jaring makanan dekapoda merupakan predator penting 

yang mengkonsumsi fitoplankton, bentik alga, dan makrobentos.  

Keberadaan dekapoda sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu 

air, salinitas, pH dan kandungan bahan organik (Putriningtias, Bengen, & Moosa, 

2014). Perubahan lingkungan yang disebabkan adanya tekanan ekologis yang 

berasal dari alam dan manusia yang berkaitan dengan pemanfaatan mangrove 

(pembangunan  tracking mangrove), diduga akan menyebabkan adanya penurunan 

fungsi ekologis mangrove sebagai daerah mencari makan (feeding ground) dan 

daerah asuhan (nursery ground) bagi hewan-hewan yang hidup di daerah mangrove 
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(Putu et al., 2014).  

Sebagai hewan aquatik, keberadaan dekapoda  di setiap daerah tentu berbeda 

antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Sebagaimana yang diterangkan 

oleh Cecie, Ralph, Christine, dan Lisa, (2012) komponen keanekaragaman makhluk 

hidup mempunyai keterbatasan penyebaran pada tiap daerah, sehingga tiap daerah 

memiliki ciri khas tersendiri dalam menapilkan keanekaragamannya. Penelitian 

yang dilakukan Loviasari, As-Syakur, Faiqoh, Dirgayusa, dan Dwi Budi Wiyanto, 

(2018)  tentang struktur komunitas Uca sp di kawasan Teluk Benoa pada 

karakteristik substrat yang berbeda ditemukan 5 spesies Uca dengan komposisi 

yang berbeda pada tiap substranya. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2015)  

tentang sebaran kepiting mangrove (Crustacea: Decapoda) yang terdaftar dikoleksi 

rujukan  pusat penelitian Oseanografi-LIPI 1960-1970 terdapat 7 family decapoda 

dengan lokasi mangrove yang berbeda. Sedangkan penelian Pratiwi & Aswandy 

(2013) Crustacea di Pantai Prigi dan Pantai Popoh selatan Jawa terdapat 17 spesies.  

Informasi dan data mengenai keberadaan dekapoda di ekosistem mangrove 

pantai Cengkrong sampai saat ini belum banyak ditemukan. Keanekaragaman 

dekapoda yang telah ditemukan dapat digunakan sebagai acuan sumber belajar 

untuk siswa dalam mempelajari invertebrata dan dapat menunjang fasilitas 

ekowisata pada mangrove pantai Cengkrong.  

Adanya penelitian mengenai dekapoda yang terdapat pada ekowisata mangrove 

dapat dijadikan pemanfaatan dalam bidang pendidikan maupun berbagai pihak. 

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang: Studi Keanekaragaman 

Dekapoda pada Ekowisata Mangrove Pantai Cengkrong Kabupaten 

Trenggalek Sebagai Sumber Belajar Biologi untuk menambah wawasan tentang 
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ekosistem mangrove serta menunjang ketersediaan informasi di kawasan ekowisata 

mangrove Pantai Cengkrong.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka dirumuskan 

permasalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana keanekaragaman dekapoda pada ekowisata mangrove Pantai 

Cengkrong Kabupaten Trenggalek? 

2. Bagaimana kondisi lingkungan pada ekowisata mangrove Pantai Cengkrong 

Kabupaten Trenggalek? 

3. Bagaimana pemanfaatan dari hasil penelitian studi keanekaragaman dekapoda 

yang ditemukan pada ekowisata mangrove Pantai Cengkrong? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui keanekaragaman dekapoda pada ekowisata mangrove Pantai 

Cengkrong Kabupaten Trenggalek 

2. Untuk menganalisis kondisi lingkungan pada ekowisata mangrove  Pantai 

Cengkrong Kabupaten Trenggalek 

3. Memanfaatkan hasil penelitian identifikasi jenis dekapoda yang ditemukan pada 

ekowisata mangrove Pantai Cengkrong sebagai sumber belajar biologi 

1.4 Manfaat Penelitian 

Diharapkan melalui penelitian ini, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literasi 
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yang ada serta dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih mengenal dan 

mengetahui tentang keanekaragaman dekapoda khususnya pada ekowisata 

Mangrove Pantai Cengkrong Kabupaten Trenggalek . Selain itu, penelitian ini 

juga dapat bermanfaat bagi mahasiwa biologi sebagai stimulus untuk menggali 

lagi keanekaragaman dekapoda. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan keanekaragaman dekapoda dengan habitat yang 

berbeda. 

b. Bagi Sekolah  

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi. 

c. Bagi Masyarakat Umum 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi 

masyarakat umum tentang keanekaragaman dekapoda pada ekowisata 

mangrove pantai Cengkrong Kabupaten Trenggalek. 

d. Bagi Pemerintah Kabupaten Trenggalek 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi sebagai basis data dalam 

mengembangkan ekowisata mangrove agar mempunyai nilai tambah 

ekonomi serta mampu bersaing dengan destinasi wisata yang lain. 

1.5 Batasan Penelitian 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka perlu 

diberikan batasan-batasan penelitian agar tidak menyimpang dari rumusan masalah. 

Adapun batasan pada penelitian ini adalah: 



6 
 

 

1. Penelitian ini mengidentifikasi keanekaragaman dekapoda yang terdapat pada 

ekowisata mangrove pantai Cengkrong Kabupaten Trenggalek. 

2. Cara pengambilan data dekapoda dengan metode plot 

3. Parameter kimia yang diamati adalah pH air, salinitas air, suhu air sedangkan 

parameter fisika adalah substrat dasar. 

4. Identifikasi taksonomi hewan dekapoda dilakukan sampai tingkat spesies 

5. Penelitian ini akan dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi untuk SMA/SMK 

dan berupa poster. 

1.6 Definisi Istilah 

1. Keanekaragaman adalah seluruh keanekaan bentuk kehidupan di bumi ini,  beserta 

interaksinya (Gunawan, 2007). 

2. Dekapoda adalah hewan berkaki sepuluh, karapaks menutupi seluruh dada, ada tiga 

pasang maksiliped, lima pasang kakijalan, pasang pertama biasanya lebih besar 

daripada pasang kaki yang lain dengan kaki pencubt. (Romimohtarto, 2001).   

3. Ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap 

kelestarian area yang masih alami, memberi manfaat secara ekonomi dan 

mempertahankan kebudayaan bagi masyarakat setempat ( Fandeli, 2000) 

4. Mangrove adalah formasi tumbuhan daerah litoral yang khas di pantai daerah 

tropis dan sub tropis yang terlindung (Noor, 2012). 

Sumber belajar biologi adalah semua sumber yang dapat digunakan oleh peserta 

didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga dapat 

mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajarnya (Yamin, 2009). 


