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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hutan mangrove merupakan salah satu tipe hutan hujan tropis yang 

memiliki karakteristik ekosistem yang unik. Ekosistem hutan mangrove berkaitan 

erat dengan daerah muara sungai yang sama-sama memiliki karakteristik yang 

khas (Wibisono, 2005). Pada umumnya, mangrove tumbuh pada daerah pantai 

yang datar dan terlindungi oleh terumbu karang (coral reef) serta terdapat di dekat 

muara sungai (estuaria) (Hutabarat dan Evans, 2006). Ada  enam tipe komunitas 

hutan mangrove, yaitu salah satunya merupakan hutan mangrove di daerah aliran 

sungai (riverine mangrove forest). Tipe komunitas hutan mangrove ini akan 

mengalami peningkatan kedalaman air dan tingkat salinitas menurun pada saat 

musim hujan (Hutchings dan Saenger, 1987). Mangrove tumbuh lebat pada daerah 

muara sungai karena terdapat substrat lumpur dan pasir yang dapat mendukung 

pertumbuhannya (Nontji, 1987). 

Salah satu hutan mangrove di pesisir Pantai Selatan Jawa Barat terdapat di 

Cagar Alam Leuweung Sancang. Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk 

menggali potensi yang terdapat di cagar alam ini. Namun belum banyak penelitian 

yang dilakukan pada perairan hutan mangrove pada aliran sungai, khususnya pada 

hutan mangrove Sungai Cikolomberan, Leuweung Sancang. Salah satu penelitian 

yang telah dilakukan di perairan hutan mangrove ini adalah distribusi, 

kelimpahan, dan keragaman nekton (Ridho, 2010). Ada pun penelitian plankton 

yang telah dilakukan di cagar alam ini, yaitu dinamika komunitas plankton di 

perairan hutan mangrove yang terletak di daerah muara Sungai Cipalawah. 

Dinamika komunitas yang diamati merupakan komunitas plankton yang terdapat 

pada perairan terbuka yang berhubungan langsung dengan laut lepas. Dari hasil 

penelitian tersebut, keragaman plankton yang terdapat di perairan hutan mangrove 

Leuweung Sancang dikategorikan cukup beragam atau keragaman sedang. 

Sementara untuk kelimpahan fitoplankton sering ditemukan anggota dari kelas 
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Bacillariophyceae dan untuk zooplankton yang paling berlimpah adalah anggota 

dari Crustaceae dan Protozoa (Oktaviani, 2012).   

Hutan mangrove Sungai Cikolomberan memiliki peranan yang penting 

bagi warga sekitarnya, yaitu salah satunya sebagai daerah sumber daya perikanan. 

Menurut Nontji (1987), perairan hutan mangrove berfungsi sebagai tempat asuhan 

(nursery ground) bagi berbagai larva hewan akuatik yang memiliki nilai ekonomi 

penting, yakni seperti ikan, udang, dan kerang-kerangan.  Selain itu, ekosistem 

hutan mangrove di daerah estuaria merupakan daerah yang kaya akan nutrisi. 

Daerah estuaria merupakan daerah percampuran antara air sungai dan air laut. 

Bahan-bahan organik yang berasal dari hulu sungai dan laut menumpuk di daerah 

ini karena dipengaruhi fluktuasi pasang dan surut, yang akan menjadi sumber 

unsur hara bagi tumbuhan dan hewan akuatik yang hidup di daerah ini (Hutabarat 

dan Evans, 2006). Sumbangan terpenting hutan mangrove bagi ekosistem perairan 

adalah guguran daun-daun yang didekomposisi oleh detritivor merupakan sumber 

bahan organik yang penting dalam rantai makanan (food chain) (Nontji, 1987). 

Hasil dekomposisi tersebut digunakan oleh fitoplankton untuk proses fotosintesis 

sehingga dalam komunitas fitoplankton akan berperan sebagai produsen utama 

(McLusky, 1981).  

Plankton merupakan suatu komunitas jasad renik yang terdiri dari dua 

golongan, yakni flora dan fauna, yang berukuran mikroskopik (Wibisono, 2005), 

hidup melayang atau mengambang di dalam air mengikuti arus, walaupun ada 

yang memiliki kemampuan bergerak untuk melawan arus, gerakannya sangat 

terbatas (Nontji, 1987). Struktur komunitas merupakan kumpulan populasi yang 

hidup di suatu habitat tertentu yang saling berinteraksi sehingga membentuk suatu 

hubungan timbal balik (Odum, 1971). Ada pun karaketeristik dari struktur 

komunitas yang dinyatakan oleh Krebs (1972) meliputi keanekaragaman jenis, 

bentuk pertumbuhan dan struktur, dominansi, kelimpahan relatif, dan struktur 

trofik dari komunitas itu sendiri. Struktur komunitas plankton di suatu perairan 

dapat memperlihatkan perubahan yang terjadi pada daerah tersebut (Wijaya dan 

Haryati, 2009). 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukan penelitian mengenai 

struktur komunitas plankton (fitoplankton dan zooplankton) sebagai indikator 

kualitas perairan hutan mangrove Sungai Cikolomberan. Hal ini dapat menjadi 

data awal untuk peningkatan mutu perairan, baik dari segi potensi perikanan 

maupun konservasi, sehingga perairan ini dapat dimanfaatkan secara optimal bagi 

warga sekitarnya.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan yang 

dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah “Bagaimana struktur komunitas 

plankton di perairan hutan Mangrove Sungai Cikolomberan, Leuweung 

Sancang?” 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dikemukakan beberapa pertanyaan 

penelitian sebagai berikut, yaitu: 

1. Bagaimana kelimpahan fitoplankton di perairan hutan Mangrove Sungai 

Cikolomberan, Leuweung Sancang? 

2. Bagaimana kelimpahan zooplankton di perairan hutan Mangrove Sungai 

Cikolomberan, Leuweung Sancang? 

3. Bagaimana komposisi fitoplankton di perairan hutan Mangrove Sungai 

Cikolomberan, Leuweung Sancang? 

4. Bagaimana komposisi zooplankton di perairan hutan Mangrove Sungai 

Cikolomberan, Leuweung Sancang? 

5. Bagaimana keragaman plankton di perairan hutan Mangrove Sungai 

Cikolomberan, Leuweung Sancang? 

6. Bagaimana keseragaman plankton di hutan Mangrove Sungai 

Cikolomberan, Leuweung Sancang?  

7. Bagaimana dominansi plankton di perairan hutan Mangrove Sungai 

Cikolomberan, Leuweung Sancang? 
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8. Bagaimana faktor fisik dan kimiawi perairan yang berpengaruh terhadap 

struktur komunitas plankton di perairan hutan mangrove Sungai 

Cikolomberan, Leuweung Sancang? 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak meluas, ada beberapa batasan masalah yang 

diajukan, yaitu: 

1. Plankton yang akan diteliti adalah plankton yang tercuplik pada saat 

pengambilan sampel. 

2. Penempatan titik sampling plankton dilakukan di perairan mangrove 

Sungai Cikolomberan hingga pada perairan dengan rona lingkungan tidak 

ditemukan lagi vegetasi mangrove. 

3. Pengambilan sampel dilakukan pada saat surut. 

4. Struktur komunitas plankton yang diamati merupakan komunitas plankton 

pada bulan April 2014. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Ada pun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk 

mengetahui struktur komunitas plankton (fitoplankton dan zooplankton) di 

perairan hutan mangrove Sungai Cikolomberan, Leuweung Sancang. Informasi 

mengenai struktur komunitas plankton yang disampaikan, yakni kelimpahan, 

komposisi, keragaman, keseragaman, dan dominansi.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai indikator kualitas 

perairan hutan mangrove Sungai Cikolomberan yang dilihat dari struktur 

komunitas plankton baik fitoplankton maupun zooplanktonnya pada perairan ini. 

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan sebagai informasi sehingga dapat 

dimanfaatkan oleh warga setempat untuk menunjang fungsi ekologis alam sekitar 

tetap terjaga kelestariannya. Serta dapat dimanfaatkan sebagai data awal bagi 

peneliti lainnya yang ingin meneliti pada bidang yang sama.  


