
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sampah di daerah pesisir merupakan permasalahan kompleks yang 

dihadapi suatu daerah yang tumbuh dan berkembang di wilayah pesisir (Dewi et 

al, 2015). Masalah sampah laut ini tidak terlepas dari kurangnya peran masyarakat 

dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama budaya masyarakat yang minim 

memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan dan rendahnya 

komunikasi antar pemangku kepentingan juga menjadi masalah yang berkaitan 

dengan isu sampah laut (Veiga et al, 2016). 

Permasalahan sampah pada umumnya dihadapi di setiap daerah perkotaan 

di negara Asia Tenggara, seiring meningkatnya jumlah penduduk, di ikuti 

peningkatan pendapatan, sehingga mengakibatkan meningkatnya potensi timbulan 

sampah dan beragamnya jenis sampah yang dihasilkan (Nguyen & Schnitzer, 

2009).   

Sampah plastik menjadi salah satu masalah terbesar dunia saat ini, selain 

karena tingginya aplikasi pemanfaatan sampah dalam kehidupan manusia yang 

kemudian berujung pada tingginya produksi sampah plastik yang terbuang ke 

lingkungan laut. Selain itu, sampah plastik menjadi masalah besar karena sifatnya 

yang sulit terdegradasi di dalam lingkungan (Asia, 2017).   

Keberadaan dan tingginya kepadatan sampah di kawasan pantai akan 

berdampak sangat besar terhadap biota dan  organisme yang ada di perairan (laut) 

apabila sampah tersebut masuk ke dalam perairan terutama jenis sampah plastik. 



Seperti yang dikemukakan Wurpel et al. (2011). Dampak sampah plastik sangat 

berbahaya bagi pertumbuhan dan perkembangan ekosistem terumbu karang 

bahkan pada konsentrasi yang tinggi akan menyebabkan terjadi kematian.  

Kota Ternate sebagai kota yang tumbuh dan berkembang di wilayah 

pesisir juga menghadapi permasalahan sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Ternate mencatat sekitar 60-80 ton sampah yang dihasilkian setiap hari dan 

sekitar 70% dari sampah yang dihasilkan tersebut terbuang ke dalam lingkungan 

laut dan pesisir.` 

Beberapa penelitian tentang sampah plastik yang pernah dilakukan di 

wilayah Kota Ternate adalah La Memi, 2019; La Ube, 2020; dan Yunus, 2020. 

Penelitian tersebut fokus pada distribusi dan karakteristik sampah pada perairan 

pantai dan belum dilakukan penelitian distribusi dan karakteristik sampah pada 

eksosistemnya, sehingga pada penelitian ini diangkat topik penelitian karakteristik 

dan distribusi sampah pada ekosistem terumbu karang. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan di atas maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana karakteristik dan 

distribusi sampah plastik pada ekosistem terumbu karang dan hubungan 

keberadaan sampah plastik dengan kondisi karang di perairan pantai Falajawa dan 

Fitu pulau Ternate? 

  



1.3.   Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mendeskripsikan karakteristik dan distribusi sampah plastik pada ekosistem 

terumbu karang di perairan pantai Falajawa dan Fitu pulau Ternate. 

2. Mendeskripsikan kondisi karang di perairan pantai Falajawa dan Fitu pulau 

Ternate. 

3. Mendeskripsikan hubungan karakteristik dan distribusi sampah plastik dengan 

kondisi karang di perairan pantai Falajawa dan Fitu pulau Ternate. 

1.4.  Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai basis data pengelolaan sampah 

plastik yang terintegrasi dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang di 

wilayah pesisir guna mendukung program pembangunan berkelanjutan dan 

menjadi sumber data dan informasi bagi penelitian-penelitian terkait lainnya. 

 


