
RINGKASAN 

Sadam Hi Jafar (2021). Karakteristik dan Distribusi Sampah Plastik pada 

Ekosistem Terumbu Karang di Perairan Pantai Pulau Ternate. Dibimbing oleh Dr. 

Najamuddin, S.T.,M.Si. dan Firdaut Ismail, S.Pi.,M.Si. 

Permasalahan sampah pada umumnya dihadapi setiap daerah perkotaan di 

negara Asia Tenggara, seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitasnya 

sehingga mengakibatkan meningkatnya potensi timbulan sampah dan beragamnya 

jenis sampah yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

karakteristik dan distribusi sampah plastik, kondisi karang, dan hubungan 

karakteristik dan distribusi sampah plastik dengan kondisi karang di perairan 

pantai Falajawa dan Fitu pulau Ternate.  

Pengambilan data di lapangan penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 17-

18 Oktober 2020 di perairan Pantai Falajawa Kelurahan Muhajirin dan perairan 

Pantai Kelurahan Fitu pulau Ternate. Metode yang digunakan yaitu LIT (Line 

Intercept Transect) dengan panjang transek 50 meter dan  kuadran 1  x 1 meter. 

Lokasi pengamatan terdapat dua kedalaman yakni pada kedalaan 6 meter dan 

kedalaman 3 meter, pada masing-masing kedalaman terdapat dua lintasan. Untuk 

setiap lintasan terdapat 5 titik. Garis transek di tarik sejajar dengan garis pantai 

secara horizontal di daerah terumbu karang. Analisis data yang digunakan yaitu 

dengan mentabulasi data sampah plastik dan terumbu karang di perangkat lunak 

Microsoft Excel.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karateristik ditemukan 4 jenis 

sampah plastik yaitu jenis plastik kemasan, botol, kantong, dan karung, dominan 

ditemukan jenis kemasan plastik dengan ukuran plastik yang ditemukan adalah 

jenis makro dan mega plastik. Distribusi sampah plastik pada stasiun 1 di 

kedalaman 6 meter ditemukan sebanyak 33 item plastik dan pada kedalaman 3 

meter sebanyak 27 item plastik. Pada stasiun 2 di kedalaman 6 meter ditemukan 

sebanyak 10 item plastik dan kedalaman 3 meter sebanyak 10 item plastik. Jenis 

karang yang ditemukan di stasiun 1 kedalaman 6 meter yaitu terdapat 14 jenis dan 

kedalaman 3 meter  yaitu 12 jenis. Pada stasiun 2 jenis pada kedalaman 6 meter 

terdapat 34 jenis dan kedalaman 3 meter yaitu 23 jenis. sehingga total jenis karang 

yang ditemukan di lokasi penelitian berjumlah 49 jenis. Hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya sintesa awal bahwa keberadaan sampah plastik dalam 

jumlah yang tinggi dapat menurunkan tingkat keragaman karang. Oleh karena itu 

direkomendasikan perlunya ada penelitian lanjutan dengan wilayah sampling yang 

lebih banyak dan dalam rentang waktu berdasarkan periode musim. 
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