
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan termasuk negara maritim 

yang terbesar di dunia. Suatu negara maritim memiliki wilayah yang meliputi 

daratan dan perairan laut. Indonesia memililiki garis pantai sepanjang 81.000 

kilometer dan terdiri dari sekitar 17.500 buah pulau yang tersebar di sekitar garis 

khatulistiwa (Adisasmita, 2006). 

Indonesia menduduki posisi penting sebagai produsen makroalga dunia. 

Produksi makroalga Indonesia berasal dari pengambilan di laut dan 

pembudidayaan. Selain itu dari potensi lahan yang luas, kebutuhan makroalgpun 

terus menunjukan peningkatan, baik itu di pasar domestik maupun pasar dunia, 

yang merupakan suatu prospek bagi pengembangan makroalga di Indonesia 

(Kordi, 2011).  

Makroalga merupakan sumber terbaharukan yang memiliki potensial dalam 

lingkungan laut. Sekitar 6000 spesies makroalga telah diidentifikasi dan 

dikelompokan sebagai alga hijau (Chlorophyta), alga coklat (Phaeophyta) dan 

alga merah (Rhodophyta). Makroalga yang di produksi secara global di dunia 

pada tahun 2004 lebih dari 15 juta ton, yaitu 1,3 juta ton panen bebas dan 14,8 

juta ton hasil aquakultur (FAO, 2007). 

Makroalga merupakan alga yang memiliki ukuran besar, dari beberapa 

centimeter (cm) sampai bermeter-meter karena alga sendiri merupakan organisme 

yang masuk ke dalam Kingdom Protista mirip dengan tumbuhan, dengan struktur 

tubuh berupa tallus. Alga juga mempunyai pigmen klorofil sehingga dapat 

melakukan fotosintesis. Kebanyakan alga hidup di wilayah perairan, baik perairan 

tawar maupun perairan laut. Makroalga sebagian besar hidup di perairan laut. 

Untuk dapat tumbuh, makroalga tersebut memerlukan substrat untuk tempat 

menempel atau hidup, makroalaga epifit pada benda-benda lain seperti, batu, batu 

berpasir, tanah berpasir, kayu, cangkang moluska, dan epifit pada tumbuhan lain 

atau makroalga jenis yang lain (Marianingsih dkk, 2013).  



 

 

Makroalga merupakan salah satu penyusun ekosistem di sepanjang paparan 

terumbu yang memiliki manfaat secara ekologis maupun ekonomis. Secara 

ekologis, makroalga merupakan produsen primer dalam rantai makanan, habitat 

bagi organisme laut kecil (krustasea, moluska, dan ekinodermata), dan sumber 

makanan bagi organisme laut (Williams dan Smith 2007). 

Pertumbuhan makroalga dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun 

faktor eksternal. Faktor internal yang berpengaruh terhadap laju pertumbuhan 

adalah spesies, bagian thallus (bibit), umur, dan faktor eksternal yang berkaitan 

dengan habitat lingkungan, pasang surut air laut, fase bulan dan cahaya (Mubarak 

dkk, 1990). Selain faktor eksternal dan internal alam, yang dapat berpengaruh 

terhadap kelimpahan dan keberadaan organisme adalah dengan adanya 

pemanfaatan oleh masyarakat sekitar. 

Proses pasang surut yang terjadi pada suatu perairan sangat berpengaruh 

terhadap distribusi dan kelimpahan biota-biota laut termasuk makroalga. Hal ini 

dikarenakan pola pasang surut berhubungan dengan fase bulan. Perbedaan 

kekuatan pasang secara teoritis dapat diketahui mempengaruhi kelimpahan spesies 

makroalga antara periode waktu purnama dan perbani disebabkan sirkulasi masa 

air antara kedua periode bulan berbeda. Hal ini juga tidak terlepas dari besarnya 

pengaruh dinamika parameter lingkungan. Pola pasang surut sangat berhubungan 

dengan fase bulan. Pola pasang purnama (Spring Tide) terjadi pada fase bulan 

Baru dan Purnama sedangkan pola pasang perbani (Neap Tide) terjadi pada fase 

bulan Seperempat dan Tigaperempat. Tingginya pasang yang terjadi pada Spring 

Tide lebih besar daripada tingginya pasang yang terjadi pada Neap Tide (Manan, 

2011). Metode pengamatan organisme berdasarkan periode waktu bulan 

merupakan suatu studi kajian yang pernah diterapkan di Indonesia untuk melihat 

kelimpahan ikan gobidae dan siganus di daerah intertidal Teluk Ambon 

(Latuconsina, 2012). 


