
 

 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI POLA DISTRIBUSI DAN… SITI FADLIYAH 

I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang mempunyai wilayah laut 

dan perairan sebesar 75%. Indonesia memiliki kekayaan yang begitu besar untuk 

moluska (Huffard dkk., 2012). Moluska mencapai 100.000 spesies yang tersebar 

hampir di seluruh dunia. Sekitar 20% jenis filum Moluska di dunia tersebut hidup 

di Indonesia. Kelas Gastropoda merupakan anggota kelas filum Moluska yang 

memiliki jumlah anggota banyak. Nontji (2002), juga menambahkan terdapat 

1.500 jenis gastropoda yang ada di Indonesia. 

Gastropoda merupaka hewan invertebrata yang memiliki tubuh lunak, 

yang menggunakan abdomen sebagai kaki. Gastropoda memiliki banyak peranan 

penting di dalam ekosistem. Secara ekologis, gastropoda berperan sebagai 

dekomposer yang dapat menjaga kestabilan ekosistem dengan cara menguraikan 

bahan organik dan sebagai detritivore yang memakan detritus (bahan organik 

yang mati atau membusuk) dengan cara konsumsi oral. Gastropoda juga berperan 

sebagai bioindikator perairan karena bersifat sessile, yaitu kelompok organisme 

yang tidak banyak melakukan pergerakan (Ansary, 2014). 

Kabupaten Sidoarjo secara geografis memiliki wilayah pesisir yang 

memasuki kawasan pesisir utara Jawa Timur dengan panjang garis pantai 45,489 

km. Menurut Darmanto dan Suning (2015), Sedati merupakan salah satu wilayah 

pesisir Kabupaten Sidoarjo yang memiliki potensi sumberdaya perairan dibidang 

perikanan tangkap dan perikanan tambak. Perairan Sedati juga merupakan 

wilayah penangkapan yang memiliki potensi sumberdaya moluska. Perairan 
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Sedati merupakan salah satu perairan yang berpotensi mengalami perubahan 

lingkungan akibat adanya pembuangan limbah industri, pertanian dan rumah 

tangga yang berasal dari aliran sungai yang bermuara di perairan Sedati, Sidoarjo 

(Satrya, 2011).  

Penangkapan moluska tanpa memikirkan keberadaan moluska dapat 

menyebabkan penurunan populasi moluska yang dapat mempengaruhi pola 

distribusi dan biomassanya dalam perairan. Pola distribusi atau penyebaran dapat 

didefinisikan sebagai pola jarak antara individu dalam suatu perbatasan populasi 

(Campbell dan Reece, 2008). Distribusi gastropoda pada suatu perairan ditentukan 

oleh lingkungan abiotik, biotik dan toleransi gastropoda terhadap masing-masing 

faktor lingkungan. Faktor abiotik diantaranya yaitu fisika kimia air, tipe substrat, 

ketersediaan makanan dan faktor biotik diantaranya seperti pola siklus hidup yang 

berhubungan dengan pola distribusi gastropoda. Menurut Herman dkk. (2016), 

studi biomassa suatu biota dapat memberikan informasi mengenai massa daging 

pada luasan habitat dan waktu tertentu. Pola distribusi dan biomasssa gastropoda 

dalam suatu perairan tergantung pada substrat dasar perairan dan kandungan 

bahan organik di dalamnya.  

Penelitian sebelumnya belum ada yang secara khusus mengkaji mengenai 

pola distribusi dan biomassa gastropoda di perairan Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. 

Maka perlu dilakukan penelitian tentang pola distribusi dan biomassa gastropoda 

di perairan Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi kepada masyarakat tentang distribusi dan biomassa dalam 
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suatu habitat dan waktu tertentu dalam hal penangkapan yang akan berdampak 

pada kelestarian gastropoda. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pola distribusi dan 

biomassa gastropoda di perairan Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola distribusi dan 

biomassa gastropoda di perairan Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pola 

distribusi dan biomassa gastropoda di perairan Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. 

Informasi dapat digunakan sebagai pengetahuan dasar para nelayan dan 

masyarakat sekitar mengenai produktivitas gastropoda berdasarkan sebaran dan 

biomassa dengan harapan para nelayan dapat melakukan penangkapan gastropoda 

secara selektif dan tidak berlebihan guna kelestarian gastropoda di perairan Sedati, 

Sidoarjo, Jawa Timur.  

  


