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I. PENDAHULUAN 

  
 
A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Panjang garis 

pantai di Indonesia adalah lebih dari 81.000 km, serta terdapat lebih dari 

17.508 pulau dengan luas laut sekitar 3,1 juta km2.  Wilayah pesisir dan 

lautan Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan dan 

keanekaragaman hayati (biodiversity) laut terbesar di dunia yang memiliki 

ekosistem pesisir seperti mangrove, terumbu karang, padang lamun 

(Dahuri, 1996). 

 

Menurut Sawyer (1992), terumbu karang mempunyai banyak peranan 

penting  di antaranya adalah sebagai pelindung pantai dari abrasi, karena 

hamparan karang dapat meredam energi gelombang yang datang dari laut 

lepas.  Selain itu, terumbu karang juga dikenal sebagai tempat pemijahan 

(spawning ground), pembesaran (nursery ground), dan tempat mencari 

makan (feeding ground) untuk organisme laut lainnya.  Menurut Burke et 

al (2002) ada beberapa penyebab kerusakan terumbu karang yaitu :  

(1) pembangunan di wilayah pesisir yang tidak dikelola dengan baik; (2) 

aktivitas di laut antara lain, berupa aktivitas nelayan, kapal dan pelabuhan, 

serta akibat langsung dari pelemparan jangkar kapal; (3) penebangan hutan 

dan perubahan tata guna lahan yang  menyebabkan peningkatan 
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sedimentasi; (4) penangkapan ikan secara berlebihan memberikan dampak 

terhadap keseimbangan yang harmonis di dalam ekosistem terumbu karang; 

(5) penangkapan ikan dengan menggunakan racun dan bom, dan (6) 

perubahan iklim global.  Akibat dari pencemaran tersebut, banyak 

organisme-organisme laut yang terganggu pertumbuhan dan 

perkembangannya. 

. 

Peranan dan kedudukan masing-masing organisme di laut digambarkan 

dalam piramida makanan di laut.  Dasar piramida ditempati oleh 

organisme produser atau organisme autotrop yang mampu merubah bahan 

anorganik menjadi bahan organik dengan memanfaatkan energi matahari . 

Kemudian bahan organik tersebut akan dimanfaatkan oleh organisme 

herbivora.  Fitoplankton merupakan salah satu organisme autotrop utama 

dalam kehidupan di laut,  melalui proses fotosisntesis yang memiliki 

ukuran yang kecil dengan jumlah yang tinggi (Nontji, 2002).  

 

Menurut Handayani (2003) rantai makanan grazing dimulai dari proses 

transfer makanan pertama kali oleh organisme herbivora melalui proses 

grazing.  Makanan pertama itu berupa fitoplankton yang dimanfatkan oleh 

zooplankton.  Kemudian zooplankton akan dimanfaatkan sebagai 

konsumen primer oleh konsumen sekunder seperti ikan kecil dan 

konsumer tersier atau hewan karnivora (ikan besar).  Selanjutnya 

organisme tersebut mati dan diuraikan oleh pengurai menjadi detritus. 
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Detritus yang terbentuk karena kematian akan menjadi awal pembentukan 

rantai makanan detrital yang banyak dilakukan oleh organisme pengurai 

atau dekomposer.  Hasil dari proses dekomposisi tersebut adalah 

terbentuknya bahan anorganik maupun organik.  Bahan anorganik akan 

dimanfaatkan oleh organisme autotrop seperti fitoplankton sedangkan 

bahan organik dapat dimanfaatkan langsung oleh beberapa organisme 

pemakan detritus (Nontji, 2002).  

 

Gosong Susutan merupakan daratan kecil yang muncul ke atas permukaan 

laut dan terbentuk oleh terumbu karang dari dasar laut.  Gosong ini terletak 

di perairan Teluk Lampung, Desa Gebang, Kecamatan Padang Cermin, 

Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung.  Gosong Susutan memiliki 

keunikan tersendiri, yaitu ; terumbu karang yang mengelilingi tiap sisinya 

dari kedalaman 20 meter hingga ke permukaan laut ketika sedang surut.  

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemelimpahan 

jenis plankton dan keragaman jenis terumbu karang di Gosong Susutan. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut ; 

1. Untuk mengetahui kemelimpahan jenis plankton dan keanekaragaman 

terumbu karang di Gosong Susutan. 

2. Mengetahui kondisi terumbu karang di Gosong Susutan yang berada di 

wilayah perairan Teluk Lampung. 
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C. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi masukan atau informasi 

tentang hubungan kemelimpahan jenis plankton dengan keanekaragaman 

terumbu karang perairan Gosong Susutan.  

 

D. Kerangka Pikir 

Kekayaan ekosistem terumbu karang di perairan teluk Lampung seharusnya 

bisa dijaga dan dilestarikan oleh pemerintah, maupun warga sekitar 

perairan Teluk Lampung.  Hal ini tidak terlepas dari keterkaitan plankton 

yang ada di sekitar terumbu karang karena plankton merupakan makanan 

utama hewan karang yang berasosiasi dengan zooxanthela membentuk 

terumbu karang.  Oleh karena itu kehidupan terumbu karang juga 

bergantung terhadap kemelimpahan jumlah plankton di perairan sekitarnya.   

Beberapa daerah sekitar teluk Lampung, banyak yang mengalami 

kerusakan ekosistem terumbu karang.  Hal ini dapat disebabkan oleh 

pencemaran lingkungan oleh limbah plastik, limbah pabrik, pengeboman 

ikan, zat kimia berbahaya, dan lain-lain.  Kerusakan ini dapat kita lihat dari 

persentase terumbu karang dan jumlah jenis plankton yang hidup di 

kawasan teluk Lampung. 

 

Gosong Susutan merupakan daratan kecil yang timbul di atas permukaan 

laut dengan profil yang relatif datar dengan kedalaman antara   0 – 3 meter 

di atas permukaan laut.  Gosong ini mempunyai keunikan karena di 

sekelilingnya terdapat keanekaragaman jenis terumbu karang dan ikan 
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karang hingga kedalaman 20 meter.  Pada lokasi tersebut, ikan-ikan karang 

tumbuh dan berkembang dengan baik karena plankton yang tersedia cukup 

besar, sehingga perlunya diadakan penelitian agar dapat mengetahui 

kemelimpahan plankton, kondisi perairan dan terumbu karang di Gosong 

Susutan.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


