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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Lasolo adalah suatu

kawasan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah diperuntukan sebagai

kawasan konservasi dengan fungsi pelestarian alam. Dasar penunjukan Teluk

Lasolo sebagai Taman Wisata Alam diawali dengan survei potensi sumberdaya

alam yang dilaksanakan oleh Tim dari Direktorat Pelestarian Alam (PHPA) pada

tahun 1991, dengan hasil yang menujukkan bahwa perairan laut Teluk Lasolo dan

sekitarnya memilki potensi sumber daya alam laut yang tinggi antara terumbu

karang, ikan hias, ikan konsumsi dan biota laut langka yang dilindungi, serta

memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan sebagai tempat wisata bahari.1

Labengki memang dikenal sebagai desa bahari karena memiliki

kekayaan sumber daya laut yang beranekaragam seperti cumi-cumi, ikan dan

salah satu organisme biota laut yang sering ditemukan adalah Moluska.

Moluska merupakan Filum yang memiliki anggota terbanyak kedua

setelah Filum Arthropoda. Jumlah spesiesnya yaitu sekitar 50.000-110.000 spesies

yang masih hidup dan 35.000 spesies fosil.2 Moluska merupakan salah satu

komponen dalam ekosistem laut dengan keanekaragaman spesies yang tinggi dan

1Balai Konservasi Sumberdaya Alam Sulawesi Tenggara.
2Ira, Keanekaragaman dan Kepadatan Gastropoda di Perairan Desa Morindino

Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara. (Jurnal Ilmu Perikanan dan Sumberdaya Perairan
2014).
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menyebar luas diberbagai habitat laut. Kelompok hewan bertubuh lunak ini dapat

dijumpai mulai dari daerah pinggiran pantai hingga laut dalam.

Filum moluska terbagi menjadi beberapa kelas dan salah satunya adalah

kelas Gastropoda. Terdapat kurang lebih 400 jenis Gastropoda di perairan

Indonesia yang tersebar diberbagai macam ekosistem. Sekitar 30% yang terdapat

di perairan Sulawesi yaitu sejumlah 125 spesies yang ditemukan di perairan

Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, sedangkan di perairan Sulawesi Barat

ditemukan sebanyak 15 jenis Gastropoda dengan ciri dan corak yang berbeda.3

Gastropoda adalah kelompok hewan invertebrata yang mempunyai

tubuh yang lunak, simetri bilateral, tertutup mantel yang menghasilkan cangkang

dan kaki ventral. Tubuh Gastropoda sangat bervariasi, memiliki cangkang yang

berulir berfungsi sebagai rumah (rangka luar) dan dilengkapi dengan tentakel dan

mata, serta kaki lebar berotot yang digunakan untuk merayap dan mendukung

massa visceral.

Habitat Gastropoda bervariasi, dari yang sangat dekat dengan

permukaan air hingga jauh dari permukaan air, kecenderungan dan aktivitas

Gastropoda sangat dipengaruhi oleh kondisi pasang surut air laut dan keberadaan

makanannya. Penyebaran hewan didasarkan pada dua faktor, pertama faktor

makanan, hewan cenderung akan tinggal di suatu daerah dimana mereka dengan

mudah mendapatkan makanan. Faktor kedua adalah faktor barrier. Barrier sangat

3Endang Trya Wulandari, Keanekaragaman Jenis Gastropoda Di Pantai Tumbu Desa
Tumbu Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah dan Pengembangannya sebagai Media
Pembelajaran ( Jurnal Biologi, 2017).
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mempengaruhi persebaran suatu populasi dimana barrier atau rintangan ini akan

menghambat kelangsungan hidup individu atau bahkan populasi tersebut.4

Gastropoda mempunyai peranan penting baik dari segi ilmu pendidikan,

ekonomi maupun ekologi. Dari segi ilmu pendidikan Gastropoda merupakan biota

laut yang menarik untuk dipelajari karena memiliki jenis yang beranekaragam,

selain itu Gastropoda juga merupakan materi yang dipelajari dalam bidang studi

Biologi. Bidang ilmu pengetahuan alam (IPA) khususnya  mata pelajaran Biologi

untuk SMA kelas X semester II mempelajari pokok bahasan tentang hewan

invertebrata.

Invertebrata adalah hewan yang tidak mempunyai tulang punggung atau

ruas-ruas tulang belakang yang terdiri dari beberapa filum, yaitu Filum Protozoa,

Filum Porifera, Filum Coelenterata, Filum Platyhelminthes, Filum

Nemathelmintes, Filum Annelida, Filum Moluska, Filum Arthropoda dan Filum

Echinodermata. Khusus filum molluska pada kompetensi dasar Biologi kelas X

SMA, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi filum molluska

berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki, mengenal contoh spesies filum molluska,

mampu mengklasifikasikan dan mengetahui manfaat serta peran dari filum

moluska.

Umumnya, pembelajaran filum moluska dapat dilakukan dengan

memanfaatkan lokasi dimana molluska tersebut berada. Tentu saja ini

memerlukan pengetahuan mengenai jenis molluska khususnya kelas Gastropoda

yang ada sehingga akan lebih memudahkan dalam mempelajarinya. Selain itu,

4Wahdaniar, Keanekaragaman Dan Kelimpahan Gastropoda Di Sungai Je’Nebereng
Kabupaten Gowa (Makassar: 2016).
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guru atau peneliti pendidikan dapat mengembangkan media seperti awetan, album

koleksi, lembar kerja peserta didik terkait identifikasi dan deskripsi molluska

kelas Gastropoda tersebut.

Dari segi ekonomi Gastropoda mempunyai nilai jual seperti Cypraea,

Murex dan Trochus dimana cangkangnya digunakan untuk hiasan yang harganya

mahal salah satunya sebagai kancing baju atau sebagai hiasan rumah tangga.

Selain itu, Gastropoda juga dapat berperan sebagai sumber bahan makanan karena

mengandung nutrien, Cymbiola yang dagingnya diambil untuk dikonsumsi,5 juga

Haliotis (Abalone) dan Strombus (keong gonggong), selain sebagai lauk Abalone

telah diekstrak dan dibuat sebagai makanan tambahan (food suplement) dan

sebagai sumber protein hewani.

Sebagaimana di jelaskan dalam Q.S Al-Maidah ayat 96 yang berbunyi:

َم َعلَۡیُكۡم َصۡیدُ ٱۡلبَّرِ َما أُ  ٗعا لَُّكۡم َوِللسَّیَّاَرةِۖ َوُحّرِ ِحلَّ لَُكۡم َصۡیدُ ٱۡلبَۡحِر َوَطعَاُمھُۥ َمتَٰ

َ ٱلَِّذٓي إِلَۡیِھ دُۡمتُ  َّ )٩٦,سورة المائدة) (٩٦( تُۡحَشُرون ۡمُحُرٗمۗاَوٱتَّقُواْ ٱ

Artinya: “Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang
berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi
orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu
(menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram.
Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nya-lah kamu akan
dikumpulkan.’’ (Al Ma’idah 96).

Sedangkan Dari segi ekologi Gastropoda mempunyai peranan  dalam

menentukan kualitas perairan serta memelihara fungsi dari produktivitas

mangrove dengan cara membersihkan akar mangrove dari teritip dan hewan-

5Iskan Fami Jumaidi, Diversity Of Gastropods At Intertidal Zone Of Pengudang Village
Bintan Aistric (Jurnal Student Of Fisheries And Marine Science Faculty Of Riau Unversity, 2015).
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hewan kecil lainnya. Selain itu Gastropoda juga merupakan hewan dasar pemakan

detritus dan serasah yang jatuh dan mensirkulasi zat-zat yang jatuh ke air guna

untuk mendapatkan makanan.6

Besarnya nilai manfaat dari Gastropoda dapat mendorong penangkapan

berlebihan terhadap biota ini, terutama terhadap jenis-jenis Gastropoda yang

sering dikonsumsi.7 Keberadaan manusia berpengaruh terhadap menurunnya

kepadatan populasi Molluska (Gastropoda) di wilayah perairan dari waktu ke

waktu. Sebagaimana kita ketahui bahwa perairan pantai merupakan salah satu

kawasan tempat berlangsungnya berbagai aktifitas manusia dalam rangka

memenuhi kebutuhan hidupnya. Meningkatnya aktifitas manusia di kawasan

Labengki ini dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas air dan komunitas

biotanya. Faktor yang dapat mempengaruhi komunitas Gastropoda yaitu suhu, pH,

salinitas dan jenis subsrat.8

Mengingat pentingnya peranan Gastropoda dalam rantai makanan

terhadap organisme-organisme yang hidup di ekosistem pesisir, serta minimnya

informasi tentang keberadaan Gastropoda di daerah konservasi sumberdaya alam

di perairan Pulau Labengki, perlu dilakukan penelitian tentang “Keanekaragaman

Jenis Gastropoda di Daerah Konservasi Sumberdaya Alam Perairan Pulau

Labengki Kabupaten Konawe Utara”.

6Putra, D.S. KeAnekaragaman Gastropoda Di Perairan Litoral Pulau Pengujan Kabupaten
Bintan (Jurnal Biologi, 2015) .

7Antares Raka Putra, Keanekaragaman Gastropoda Berdasarkan Substrat  Di Perairan
Pantai Trikora (Jurnal Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji:
2016).

8 Melati Feranita Fachrul, Metode Sampling Bioekologi (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.
102.
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B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan peneliti agar jelas ruang lingkup yang

akan diteliti. Dimana fokus pada penelitian ini adalah pada keanekaragaman jenis

Gastropoda di daerah konservasi sumberdaya alam di Desa Labengki khususnya

Pulau Labengki Kecil Kabupaten Konawe Utara. Data keanekaragaman diperoleh

dengan mengambil langsung jenis-jenis Gastropoda yang ditemukan dilokasi

penelitian. Gastropoda yang ditemukan tersebut kemudian diidentifikasi untuk

dikelompokkan berdasarkan jenisnya masing-masing.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keanekaragaman jenis Gastropoda di daerah konservasi

sumberdaya alam perairan Pulau Labengki Kabupaten Konawe Utara?

2. Bagaimanakah Dominansi jenis Gastropoda di daerah konservasi

sumberdaya alam perairan Pulau Labengki Kabupaten Konawe Utara?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keanekaragaman jenis Gastropoda di daerah konservasi

sumberdaya alam perairan Pulau Labengki Kabupaten Konawe Utara.

2. Untuk mengetahui dominansi jenis Gastropoda di daerah konservasi

sumberdaya alam perairan Pulau Labengki Kabupaten Konawe Utara.
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E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Mendapatkan teori baru tentang penelitian Gastropoda yang lebih baik lagi.

b. Sebagai dasar dan rujukan bagi penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat praktis

a. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi

bagaimana keanekaragaman Gastropoda di daerah konservasi sumberdaya

alam di perairan Pulau Labengki Kabupaten Konawe Utara.

b. Bagi peneliti, mendapatkan pengalaman dari hasil penelitian mengenai

keanekaragaman Gastropoda di di daerah konservasi sumberdaya alam

perairan Pulau Labengki Kabupaten Konawe Utara.

c. Bagi siswa, sebagai sumber belajar untuk mendapatkan pengetahuan baru

tentang jenis-jenis Gastropoda yang terdapat di daerah sendiri.
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