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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pantai Kertosari terletak di desa Kertosari, Kecamatan Ulujami, 

Kabupaten Pemalang dengan jarak kurang lebih 7 Km dari jalan Pantura. 

Pemalang merupakan kota kecil di pesisir utara wilayah Jawa Tengah. 

Letaknya yang berada di kota kecil, maka pantai Kertosari tidak banyak 

dikenal oleh masyarakat dari daerah lain. Pantai Kertosari memiliki garis 

pantai yang panjangnya kurang lebih 1,55 Km, serta luas pantai kurang 

lebih 3,75 km². Belum ada pengelolaan dari dinas pariwisata dan hanya di 

kelola masyarakat setempat dengan seadanya. 

Kondisi pantai Kertosari relatif tenang. Aktivitas ombaknya pun 

tidak begitu besar. Pantai Kertosari juga merupakan salah satu dari 

beberapa ekosistem pasang surut. Pasang surut yang terjadi di pantai 

Kertosari termasuk semi-diurnal karena menurut Nybaken (1992) pada 

pantai dengan pasang surut semi-diurnal dalam satu hari terjadi dua pasang 

naik dan dua pasang turun. Di sekitar pantai Kertosari banyak terdapat 

tambak milik penduduk dengan tumbuhan mangrove di sekelilingnya. 

Salah satu fauna yang dapat ditemukan di Pantai Kertosari adalah 

Gastropoda. Selain itu juga terdapat fauna lain seperti burung sriti, burung 

cit, kepiting darat, dan lain sebagainya. Gastropoda umumnya hidup di 

laut tetapi ada sebagian yang hidup di darat. Gastropoda mempunyai 
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peranan yang penting baik dari segi ekologi maupun ekonomi. Beberapa 

Gastropoda mempunyai nilai penting secara ekonomi karena cangkangnya 

dapat digunakan untuk berbagai hiasan yang mahal. Selain itu beberapa 

Gastropoda juga dapat berperan sebagai sumber bahan makanan seperti 

yang diambil dagingnya untuk dikonsumsi. 

Pantai Kertosari adalah pantai dengan daerah pasang surut atau 

zona intertidal yang memiliki substrat campuran yaitu berpasir campur 

lumpur. Hal ini memungkinkan Gastropoda yang bersifat karnivora, 

pemakan dentritifus, pemakan bangkai dan plangton dapat ditemukan. 

Sedangkan, Gastropoda yang bersifat herbivora atau pemakan alga 

kemungkinan sedikit sekali dijumpai  di pantai Kertosari. Gastropoda 

pemakan alga hanya dapat ditemukan di daerah yang bersubstrat karang. 

Sampai saat ini di Indonesia tercatat sekitar 3400 jenis moluska, 75% 

diantaranya hidup di lautan dan air payau. Diperkirakan sekitar 1500 jenis 

tergolong Gastropoda, kelas Gastropoda lebih terkenal dengan istilah 

“Keong”, dengan bentuk, ukuran dan warna cangkang yang beragam. 

Keong laut dapat dijumpai di berbagai jenis lingkungan dan bentuknya 

menyesuaikan diri pada lingkungan hidupnya (Nontji, 1993). 

Pada umumnya penduduk di desa Kertosari mempunyai mata 

pencaharian sebagai petani, sehingga mereka belum memanfaatkan secara 

optimal potensi pantai Kertosari. Dalam kenyataannya pemanfaatan 

sumberdaya yang ada sering kali malah menimbulkan kerusakan terhadap 

sumber daya itu sendiri, oleh karena itu perlu pembinaan terlebih dahulu 
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sebelum masyarakat itu mendayagunakan sumber  daya yang ada di pantai 

Kertosari. Dengan begitu dalam pemanfaatannya nanti para penduduk 

sekitar tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan pantai 

Kertosari 

Berdasarkan latar belakang di atas serta mengacu pada penelitian 

sebelumnya yang telah dilakukan oleh Aprilia Candra Rahayu (2007), di 

pantai Tirta Samudra Kabupaten Jepara dengan kondisi pantai berpasir 

putih diperoleh Gastropoda 17 spesies dan penelitian yang dilakukan oleh 

Suselo Hadi Prayitno (2009) di pantai Ujung Negoro Kabupaten Batang 

berpasir hitam diperoleh Gastropoda 19 spesies. Penelitian ini masih perlu 

dikembangkan pada lokasi yang lain oleh karena itu peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang, “Keanekaragaman Gastropoda Di Daerah Pantai 

Kertosari Kabupaten Pemalang”. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran keadaan alam kita terutama kekayaan dari 

keanekaragaman Gastropoda di daerah pantai Kertosari Kabupaten 

Pemalang. 
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B. 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 : pantai Kertosari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. 

2. Objek penelitian : kelompok hewan Gastropoda di pantai Kertosari 

Kabupaten Pemalang. 

3. Parameter : keanekaragaman Gastropoda, dan jenis yang mendominasi. 

4. Lokasi penelitian di daerah pasang surut pantai Kertosari. 

 

C. Perumusan Masalah. 

1. Bagaimana keanekaragaman Gastropoda di pantai Kertosari Kabupaten 

Pemalang? 

2. Jenis apakah yang mendominasi dari kelas Gastropoda  di pantai Kertosari 

Kabupaten Pemalang? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui keanekaragaman Gastropoda di pantai Kertosari 

Kabupaten Pemalang. 

2. Untuk mengetahui jenis-jenis Gastropoda yang mendominasi di pantai 

Kertosari Kabupaten Pemalang. 

 

 



5 
 

E. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi tentang keanekaragaman Gastropoda di pantai 

Kertosari. 

2. Dapat memberikan masukan bagi penelitian yang selanjutnya meneliti 

daerah pantai Kertosari Kabupaten Pemalang. 

3. Menambah pengetahuan peneliti tentang keanekaragaman dan menghargai 

lingkungan 


