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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. . Latar belakang 

Estuaria atau yang lebih dikenal dengan muara merupakan salah satu 

habitat yang penting dan khas di wilayah pesisir. Banyak kota-kota besar di 

Indonesia yang berada diwilayah ini, misalkan Jakarta, Semarang, dan 

Surabaya. Menurut Nyabaken (1988), estuaria adalah bentuk teluk di pantai 

yang sebagian tertutup, dimana air tawar dan air laut bertemu dan bercampur. 

Juwana merupakan daerah Kecamatan dari bagian Kabupaten Pati 

yang berada di muara sungai Juwana. Muara sungai Juwana juga digunakan 

sebagai tempat pelabuhan ikan (TPI). Berbagai aktivitas manusia yang terjadi 

pelabuhan ini sedikit banyak akan mempengaruhi bentuk fisik, komposisi dan 

keragaman organisme kehidupan di muara sungai, Salah satu hewan yang 

hidup di muara yaitu benthos. Menurut Odum (1993), pengaruh pembuangan 

kotoran dari kota (yang mengandung sisa-sisa dari rumah dan industri) pada 

keanekaragaman organisme benthos didalam sungai Oklahoma, menyebabkan 

keanekaragaman benthos turun kearah hilir sejauh lebih dari 60 mil. 

Berbagai jenis organisme baik laut maupun tawar terdapat dimuara, ini 

disebabkan oleh kondisi fisik daerah ini peralihan antara keduanya. Meskipun 

kondisi fisik di estuaria seringkali penuh tekanan dan keragaman jenis yang 

sesuai jumlahnya sedikit, tetapi keadaan pangan begitu menguntungkan 

sehingga wilayah ini dijejali berbagai kehidupan (Odum, 1993). Jumlah 
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spesies yang menghuni estuaria jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan 

organisme yang hidup di perairan tawar ataupun laut. Jumlah spesies yang 

sedikit itu disebabkan oleh terjadinya fluktuasi besar kondisi lingkungan, 

terutama salinitas dan suhu pada saat terjadi pasang dan surut. Dengan 

demikian beberapa spesies organisme yang dijumpai di estuaria merupakan 

spesies yang telah mampu beradabtasi terhadap kondisi lingkungan (Dahuri, 

2003). 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti melakukan penelitian 

dengan judul, “Keanekaragaman Makrobenthos Di Daerah Muara Sungai 

Juwana Kabupaten Pati”. 

B. Perumusan masalah 

1. Bagaimana keanekaragaman makrobenthos di muara sungai Juwana? 

2. Jenis apakah yang mendominasi kelompok hewan makrobenthos di muara 

sungai Juwana? 

C. Pembatasan masalah 

Agar penelitian memiliki arah dan ruang lingkup yang jelas, maka perlu 

adanya pembatasan masalah, adapun batasan-batasan masalah tersebut sebagai 

berikut: 

1. Subjek penelitian: keanekaragaman makrobenthos 

2. Objek penelitian: kelompok hewan makrobenthos di muara sungai 

Juwana. 

3. Lokasi penelitian disekitar muara sungai Juwana. 
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D. Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui keanekaragaman makrobenthos di muara sungai 

Juwana. 

2. Untuk mengetahui jenis-jenis makrobenthos yang mendominasi di muara 

sungai Juwana. 

E. Manfaat penelitian  

1. Memberikan informasi tentang keanekaragaman makrobenthos di muara 

sungai Juwana. 

2. Dapat memberikan masukan bagi penelitian yang selanjutnya meneliti 

daerah muara sungai. 

3. Menambah pengetahuan peneliti tentang keanekaragaman dan menghargai 

lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


