
 

1 
 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

      Terumbu karang merupakan ekosistem yang memiliki berbagai jenis biota 

yang hidup beranekaragam di dalamnya karena mempunyai daerah yang subur 

dan mempunyai peran sebagai tempat mencari makan (feeding ground), tempat 

asuhan dan pembesaran (nursery ground), serta tempat pemijahan (spawning 

ground) bagi berbagai biota yang hidup bersimbiosis dengan terumbu karang 

(Burke et al., 2002). Salah satu biota yang hidup di daerah terumbu karang adalah 

bentos. 

      Bentos adalah organisme yang mendiami dasar perairan atau tinggal di dalam 

sedimen dasar (Odum, 1971).  Berdasarkan ukuran bentos dibedakan menjadi tiga 

kelompok yaitu mikrofauna, meiofauna, dan makrofauna (Hutabarat dan Evans, 

1995). Makrozoobentos adalah fauna yang menghuni bagian dasar perairan yang 

berukuran diameter tubuh lebih besar dari 1 mm (Collignon, 1991). 

Makrozoobentos di suatu perairan dapat dijadikan indikator kualitas dari 

lingkungan perairan karena dapat mencerminkan adanya perubahan faktor-faktor 

lingkungan termasuk tingkat pencemaran lingkungan dari waktu ke waktu (Oey, 

1978 dalam Maulana, 2010). 

      Perairan Bedukang terletak di Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, 

Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perairan Bedukang 

memiliki ekosistem terumbu karang yang tepatnya berlokasi di karang Kering 

Bedukang dengan persentase tutupan terumbu karang 35,9% dikategorikan sedang 

(DKP, 2014). Lokasi tersebut dekat dengan daerah kegiatan nelayan mencari ikan, 

sehingga dapat merusak ekosistem terumbu karang seperti pembuangan jangkar 

kapal atau dari alat tangkap tidak ramah lingkungan. Kegiatan masyarakat 

mencari ikan akan mempengaruhi tutupan terumbu karang yang di dalamnya 

hidup berbagai jenis organisme termasuk makrozoobentos. Selain itu, faktor 

makanan makrozoobentos serta kondisi fisika dan kimia perairan diduga dapat 

mempengaruhi kehidupan makrozoobentos. Untuk itu perlu dilakukannya 
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penelitian tentang struktur komunitas makrozoobentos (epifauna) pada ekosistem 

terumbu karang di perairan Bedukang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka. 

1.2. Tujuan  

      Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui jenis, kepadatan, keanekaragaman, keseragaman, dan dominansi 

makrozoobentos (epifauna) yang terdapat pada ekosistem terumbu karang di 

perairan Bedukang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka. 

2. Mengetahui persentase tutupan karang hidup di perairan Bedukang, Kecamatan 

Riau Silip, Kabupaten Bangka. 

3. Mengetahui potensi pemanfaatan lokal dan umum berdasarkan studi literatur. 

1.3. Manfaat 

      Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberi informasi tentang jenis, kepadatan, keanekaragaman, keseragaman, 

dan dominansi makrozoobentos (epifauna) yang terdapat pada ekosistem 

terumbu karang di perairan Bedukang Kecamatan Riau Silip Kabupaten 

Bangka. 

2. Sebagai masukan dan pertimbangan bagi masyarakat dan pemerintah serta 

akademisi tentang akan pentingnya keberadaan dari makrozoobentos sebagai 

bioindikator perairan. 

3. Sebagai data acuan untuk penelitian selanjutnya. 
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