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BAB I                                                                                             

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

              Hutan mangrove terdiri atas komunitas tumbuhan pantai tropis yang 

didominasi oleh beberapa jenis pohon yang tumbuh dan berkembang pada zona pasang 

surut pantai berlumpur (Bengen, 2000). Hutan mangrove termasuk juga sebagai 

ekosistem transisi yang menempati tempat pertemuan di antara ekosistem laut dan 

ekosistem darat (Kamal, dkk., 2005), serta zona penyangga bagi kehidupan ekosistem 

di wilayah pesisir. Mangrove menjadi tempat kehidupan berbagai hewan pesisir yang 

mempunyai kemampuan adaptasi yang baik terhadap lingkungan darat maupun laut 

pada batas zona pasang surut. Hewan pesisir yang hidup di mangrove salah satunya 

adalah gastropoda. Gastropoda atau yang lebih dikenal keong (snail) dan siput (slug) 

merupakan hewan bertubuh lunak yang berjalan dengan menggunakan perut yang 

dalam ini adalah kaki. Gastropoda khususnya keong memiliki cangkang tunggal dan 

berulir sedangkan, siput adalah gastropoda tanpa cangkang. 

Habitat gastrpoda sangat bervariasi, sebagian besar hidup di perairan laut hingga 

beberapa ditemui di perairan tawar dan darat. Gastropoda di lingkungan hutan 

mangrove dapat ditemukan diantara lain menempel pada daun, batang, dan akar 

(Kartawinata dkk., 1979). Akar tumbuhan mangrove memberi zat makanan dan 

menjadi daerah nersery bagi ikan dan invertebrata terutama gastropoda yang hidup di 

sekitar akar mangrove (Irwanto, 2006). Penyebaran hewan didasarkan pada dua faktor. 

Faktor pertama adalah makanan, hewan akan tinggal di suatu daerah yang mudah untuk 

mendapatkan makanan. Faktor kedua adalah faktor barrier, karena mempengaruhi 

persebaran suatu populasi yang akan menghambat kelangsungan hidupnya (Nybakken 

1992). Jumlah gastropoda yang hidup di permukaan bumi diperkirakan sekitar 80.000 

jenis, dan hampir 20.000 jenis berupa fosil. 



IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
2 

 

SKRIPSI       KEANEKARAGAMAN DAN DOMINANSI...   HARDIANSAH PRAMANA A. 
 

 

Gastropoda memiliki peranan penting di dalam ekosistem. Secara ekologis 

Gastropoda memiliki peran yang berkaitan dengan rantai makanan komponen biotik di 

kawasan hutan mangrove, karena gastropoda dapat membantu proses penguraian 

(dekomposer) dengan cara memakan organisme yang telah mati dan akhirnya menjadi 

partikel-partikel yang paling kecil sehingga zat-zat organik terurai dan mengalami daur 

ulang kembali menjadi hara (Nybakken, 1992). Selain itu, gastropoda juga berperan 

sebagai pengontrol populasi makroalga. Kestabilan makroalga dapat dijaga dengan 

keberadaan Gastropoda terutama sebagai bahan makanannya. Gastropoda dapat dapat 

dijadikan sebagai bioindikator perairan karena bersifat sessile, yaitu kelompok 

organisme yang tidak banyak melakukan pergerakan (Ansary, 2014). Keberadaan 

Kelas Gastropoda di lingkungan mangrove dipengaruhi oleh faktor fisika dan kimia 

lingkungan seperti pasang surut, oksigen terlarut, pH, dan salinitas, serta faktor biologis 

(Hawkes, 1976).  

Penelitian mengenai gastropoda yang menempel pada tumbuhan mangrove sudah 

pernah dilakukan di wilayah Surabaya. Tetapi di wilayah Ekowisata Mangrove 

Nguling, Pasuruan, Jawa Timur belum pernah dilakukan. Keberadaan Ekowisata 

Mangrove Nguling, Pasuruan memberikan keuntungan bagi ekosistem mangrove dan 

ekosistem biota yang hidup di dalamnya. Menurut (Harahab, 2009) luas hutan 

mangrove di Nguling Pasuruan pada tahun 1985 sebesar 3,5 Ha . Dari data tersebut 

sebagian besar kawasan mangrove berada di Ekowisata Mangrove Nguling 

sebelumnya merupakan areal pertambakan hasil konversi kawasan mangrove dan 

jarang sekali ditumbuhi tanaman, bahkan terjadi abrasi yang tiap tahun semakin 

mendekati pemukiman. Namun, pada tahun 2005 telah meningkat sebesar 84,6 Ha 

diakrenakan pesisir Kecamatan Nguling sekarang dipenuhi rimbunnya mangrove. 

Keberhasilan konservasi hutan mangrove di Kecamatan Nguling telah membawa 

manfaat yang cukup berarti bagi masyarakat sekitar mangrove, yaitu meningkatnya 

jumlah produksi dan nelayan yang melakukan penangkapan ikan di sekitar ekosistem 

mangrove dan terlindungnya wilayah pantai dari bahaya banjir dan angin badai 

(Harahab, 2009). Seiring dengan meningkatnya perluasan kawasan mangrove diduga 
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dapat meningkatkan keanekaragaman fauna di ekosistem tersebut termasuk 

gastropoda. 

Hingga saat ini, data mengenai keanekaragaman dan dominansi jenis gastropoda 

yang menempel pada tumbuhan mangrove pada kawasan Ekowisata Mangrove 

Nguling Pasururan, Jawa Timur belum tersedia. Oleh karena itu diperlukan adanya 

penelitian yang mengungkap tentang keanekaragaman dan dominansi jenis gastropoda 

yang menempel pada tumbuhan mangrove di tempat tersebut. Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan informasi ilmiah tentang parameter yang terkait dengan 

keanekaragaman jenis dan dominansi jenis yang menempel pada tumbuhan mangrove, 

khususnya di wilayah Ekowisata Mangrove Nguling Pasuruan, Jawa Timur serta dapat 

menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apa saja jenis gastropoda yang ditemui pada tumbuhan mangrove di kawasan 

Ekowisata mangrove Nguling, Pasuruan? 

2. Seberapa besar tingkat keanekaragaman jenis gastropoda yang menempel pada 

tumbuhan mangrove di kawasan Ekowisata mangrove Nguling, Pasuruan? 

3. Jenis gastropoda apa yang mendominasi pada tumbuhan mangrove di kawasan 

Ekowisata mangrove Nguling, Pasuruan? 

1.3 Asumsi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan asumsi bahwa area ekosistem mangrove pada 

kawasan Ekowisata mangrove Nguling, Pasuruan sangat memungkinkan sebagai 

habitat bagi berbagai kelompok hewan termasuk gastropoda. Tingkat keanekaragaman 

jenis gastropoda yang ada di kawasan Ekowisata mangrove Nguling, Pasuruan 

bervariasi sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. 
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1.4 Hipotesis 
1.4.1 Hipotesis kerja 

Hipotesis penelitian yang dapat diambil pada penelitian ini adalah pada 

ekosistem mangrove Ekowisata mangrove Nguling, Pasuruan sangat memungkinkan 

sebagai habitat gastropoda karena banyaknya sumber makanan dan didapati beragam 

jenis gastropoda dengan keanekaragaman dan dominansi jenis yang bervariasi sesuai 

dengan faktor lingkungan yang ada. 

1.5 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut. 

1. Mengetahui jenis-jenis gastropoda yang ditemukan tumbuhan mangrove di 

kawasan Ekowisata mangrove Nguling, Pasuruan. 

2. Mengetahui tingkat keanekaragaman jenis gastropoda yang menempel 

tumbuhan mangrove di kawasan Ekowisata mangrove Nguling, Pasuruan. 

3. Mengetahui besar tingkat dominansi jenis gastropoda yang menempel pada 

tumbuhan di kawasan Ekowisata mangrove Nguling, Pasuruan. 

1.6 Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi data mengenai 

keanekaragaman dan dominansi jenis gastropoda di habitat mangrove di kawasan 

Ekowisata mangrove Nguling, Pasuruan. Informasi ilmiah tentang parameter yang 

terkait dengan keanekaragaman dan dominansi jenis gastropoda yang menempel 

tumbuhan mangrove dapat digunakan sebagai pengembangan spesies indikator, 

konservasi dan pengelolaan kelestarian hewan gastropoda di kawasan Ekowisata 

mangrove Nguling, Pasuruan serta menjadi acuan dalam penelitian lebih lanjut.


