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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman spesies makrobiota asosiatif, penempel 
(biofouling) pada substrat konstruksi Jembatan Beton Suramadu (Surabaya-Madura). Penelitian ini 
merupakan penelitian observasional (lapang dan laboratorium) dengan menggunakan metode analisis 
deskriptif dan kuantitatif. Variabel bebas dalam penelitian ini berupa substrat pada substrat konstruksi 
Jembatan Beton Suramadu (Surabaya-Madura) dan lokasi pengambilan sampel (substrat) yang 
berasal dari 3 stasiun yang berbeda dengan menggunakan 3 kali pengulangan. Prosedur kerja meliputi 
isolasi makrobiota asosiatif, penempel (biofouling) menggunakan metode transek kuadrat (30 cm x 30 
cm) dan identifikasi makrobiota asosiatif, penempel (biofouling) menggunakan buku identifikasi. Data 
hasil isolasi dan identifikasi makrobiota dianalisis secara deskriptif dengan cara memvisualisasikan 
hasil penelitian dalam bentuk gambar dan memberikan deskripsi pendukungnya berdasarkan hasil 
pencandraan yang dikonfirmasi melalui buku identifikasi. Hasil isolasi dan identifikasi makrobiota 
asosiatif, penempel (biofouling) pada substrat konstruksi Jembatan Beton Suramadu (Perairan 
Surabaya) ditemukan sebanyak 6 spesies di antaranya Carbula fabahinds, Casidula aurifelis, Balanus 
sp., Stramonita haemastoma, Murextrapa, dan Littoraria conica. Adapun hasil isolasi dan identifikasi 
makrobiota asosiatif, penempel (biofouling) pada substrat jembatan beton Suramadu (Perairan 
Madura) ditemukan sebanyak 8 spesies di antaranya Balanus sp., Stramonita gradata, Carbula 
fabahinds, Casidula aurifelis, Chicoreus capucinus, Stramonita haemastoma, Littoraria mellastoma, 
dan Littoraria pallescens. Pengetahuan terhadap spesies makrobiota asosiatif, penempel (biofouling) 
pada substrat konstruksi Jembatan Beton Suramadu (Surabaya-Madura) ini dapat digunakan sebagai 
data awal untuk merencanakan dan mempersiapkan upaya dan strategi penanggulangan terjadinya 
aktivitas penempelan (biofouling) yang bersifat merugikan melalui kajian skrining senyawa bioaktif dari 
beberapa sumber alam yang mempunyai aktivitas antifouling. 

Kata Kunci: Asosiatif, Antifouling, Biofouling, Jembatan Beton Suramadu, Makrobiota  

PENDAHULUAN 

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang terdapat di Pulau Jawa dan merupakan salah 
satu provinsi dengan pusat bisnis terpenting di Indonesia. Pulau Madura merupakan pulau yang 
termasuk dalam kawasan Provinsi Jawa Timur. Pulau Madura dengan kota lain di Jawa Timur 
dihubungkan oleh Jembatan Suramadu. Dampak positif dari pembangunan Jembatan Suramadu 
adalah dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, distribusi barang, dan perkembangan tempat 
pariwisata (Effendi dan Hendarto, 2014). Akan tetapi, perlu disadari bahwa pembangunan Jembatan 
Suramadu juga berdampak negatif terhadap berkurangnya antusiasme dan partisipasi masyarakat 
dalam menggunakan transportasi penyeberangan laut menggunakan armada perkapalan.  

Berdasarkan tinjauan ekologi, pembangunan Jembatan Suramadu, khususnya di Pulau Madura dan 
pembangunan beberapa jembatan lainnya di beberapa wilayah yang terdapat di Indonesia ternyata 
juga berpengaruh terhadap jumlah dan ragam jenis biota biofouling yang terdapat di sekitarnya. 
Biofouling merupakan penempelan atau penumpukan organisme pada benda yang terendam oleh air 
laut. Biofouling dapat mengancam kelangsungan hidup suatu ekosistem laut dengan cara menginvasi 
pada suatu habitat atau substrat yang terdapat di laut (Ramadhani 2016). Keberadaan biofouling pada 
peralatan atau benda memberikan dampak yang signifikan terhadap kerusakan dan gangguan 
(Pratama et al., 2014). Menurut Sabdono (2005), biofouling yang menempel pada lambung kapal akan 
menyebabkan biaya bahan bakar meningkat dan kerusakan karena korosi. 
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Penelitian yang telah dilakukan oleh Malik (2018) menunjukkan bahwa nilai indek keanekaragaman 
kepadatan macrofouling pada media terumbu buatan dari bahan beton normal dan beton campuran 
cangkang kerang termasuk kedalam kategori rendah dengan nilai sebesar 1,28 dan 1,56. Sedangkan 
menurut Ruslan (2014) terjadi perbedaan siginfikan terhadap kepadatan dan keanekaragaman 
macrobiofouling pada substrat dermaga beton dan kayu, nilai keanekaragaman macrobiofouling pada 
dermaga beton lebih tinggi dari pada dermaga kayu dan nilai kepadatan sebesar 147 ind/m2 pada 
dermaga beton. Sonjaya (2016) menjelaskan bahwa kondisi beton dan lapisan pelindung permukaan 
tiang pancang baja jembatan di daerah Selat Madura yang tertempel oleh biota penempel (biofouling) 
menjadi rapuh dan korosi, hal tersebut dapat terjadi karena disebabkan oleh terbentuknya lingkaran 
asam yang berasal dari metabolisme biota penempel (biofouling). Lingkungan asam dapat 
mempengaruhi terhadap lemahnya ikatan hidrolisis antara semen dengan air. 

Fenomena biofouling perlu ditangani untuk menekan beberapa dampak yang merugikan dalam bidang 
perikanan, transporatasi maupun yang berhubungan dengan penggunaan material besi, beton, dan 
lainnya. Bioufouling dapat terjadi tanpa memperhatikan permukaan kasar atau halus. Biofouling pada 
jembatan dapat sangat merugikan dikarenakan dapat mengikis kontruksi bangunan dari jembatan 
tersebut. Penanganan biofouling dengan menggunakan bahan TBT dapat merusak lingkungan. Oleh 
karena itu, kegiatan penanganan harus beralih dari konsep sintetis menuju konsep yang lebih ramah 
lingkungan. Penanganan tersebut harus dapat tetap menjaga keberlangsungan ekosistem perairan 
yang terdapat didalamnya. Oleh karena itu, dalam rangka mengawali upaya penanganan terhadap 
fenomena biofouling yang terjadi di wilayah perairan, maka perlu dilakukan studi awal terkait isolasi dan 
identifikasi terhadap makrobiota dan mikrobiota, penempel (biofouling). 

MATERI DAN METODE 
Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi alkohol 70% untuk kegiatan teknik aseptik dan 
hand sanitizer untuk kegiatan sterilisasi ringan. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini antara 
lain sarung tangan, sepatu bootis, baju pelampung, embek/bak air, GPS (Garmin), roll meter, tali rafia, 
palu, kaos panjang, celana panjang, topi lapang, penggaris, pensil, kertas under water, penghapus, 
plastik klip, kotak P3K, tumbler, sun blok, transek kuadran ukuran 30 cm x 30 cm, kapi, masker, 
nampan, dan plastik hitam 

Metode Penelitian 
Menentukan Titik Lokasi Sampling (Madura dan Surabaya) 

Penentuan titik lokasi sampling dilakukan dengan cara mengaktifkan perangkat dengan menekan 
tombol (light) yang berwarna merah, kemudian mencari satelit dengan cara memilih menu satelit yang 
tersedia di layar utama. Selanjutnya, mencari tempat yang terbuka agar segera cepat dan mudah untuk 
menangkap sinyal. Lalu, mendiamkan untuk beberapa saat agar akurasi satelit mencapai maksimum 
(antara 3 m sampai dengan 1 m). Kemudian menekan tombol FIND, yang dilanjutkan dengan memilih 
MENU “titik, jejak, koordinat, dan lokasi. Setelah itu, menekan ENTER pada menu yang dipilih, lalu 
memilih “Pergi” untuk menuju ke titik tujuan yang dikehendaki. Terakhir, mengikuti arah sesuai petunjuk 
yang tertera dan kemudian melihat berapa selisih jarak dari titik yang akan dituju. 

Isolasi Makrobiota Asosiatif, Penempel (Biofouling) 

Isolasi makrobiota asosiatif, penempel (biofouling) dilakukan dengan cara mengamati makrobiota yang 
terdapat pada konstruksi jembatan beton di perairan Madura. Pengambilan data dilakukan di 3 titik 
sampling dengan 3 kali ulangan menggunakan metode transek kuadran ukuran 30 cm x 30 cm. 
Pengamatan individu makrobiota pada konstruksi jembatan beton dilakukan dengan cara menghitung 
jumlah individu yang terlihat secara kasat mata dalam cakupan transek yang dibuat (Al-Kautsar, 2020) 
atau dengan cara mengerok (scrapping) bagian cakupan transek yang dibuat dan memasukkanya ke 
dalam plastik dan dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pengamatan dan identifikasi. 

Identifikasi Makrobiota Asosiatif, Penempel (Biofouling) 

Identifikasi makrobiota asosiatif, penempel (biofouling) dilakukan dengan cara mengamati karakter 
morfologi dari beberapa jenis makrobiota (Ruslan, 2014). Identifikasi Moluska pada kelas Amphineura, 
Gastropoda, Scaphopoda, Pelecypoda, dan Cephalopoda (Nontji, 1993). Identifikasi Moluska dilakukan 
dengan cara melihat ciri-ciri morfologi seperti bentuk cangkang, lebar cangkang, dan warna cangkang, 
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serta mencocokkannya dengan buku identifikasi menurur Dharma (1998) dengan mengguanakan 
petunjuk identifikasi menurut Carpenter dan Niem (1998) serta Tapilatu dan Pelasula (2012). 

Analisis Data 

Data hasil isolasi dan identifikasi makrobiota dianalisis secara deskriptif dengan cara 
memvisualisasikan hasil penelitian dalam bentuk gambar dan memberikan deskripsi pendukungnya 
berdasarkan hasil pencandraan yang dikonfirmasi melalui buku identifikasi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan isolasi makrobiota asosiatif, penempel (biofouling) mengacu pada metode transek kuadran 
dengan ukuran 20 x 20 cm. Al-Kautsar (2020) menjelaskan bahwa pengamatan individu makrobiota 
pada konstruksi jembatan beton dilakukan dengan cara menghitung jumlah individu yang terlihat secara 
kasat mata dalam cakupan transek yang dibuat. Selanjutnya, juga dilakukan teknik pengerokan 
(scrapping) yang bertujuan untuk mendapatkan makrobiota beserta dengan substrat yang menempel 
pada konstruksi jembatan beton. Hal yang perlu dilakukan adalah penggunaan teknik aseptis, yaitu 
plastik yang digunakan sebagai wadah makrobiota beserta substratnya harus berada dalam kondisi 
yang telah disterilkan dengan cara disemprotkan menggunakan larutan alkohol 70%.  

Setelah melakukan kegiatan isolasi, selanjutnya melakukan kegiatan identifikasi makrobiota asosiatif, 
penempel (biofouling) berdasarkan buku identifikasi. Berikut merupakan hasil identifikasi makrobiota 
asosiatif, penempel (biofouling) yang terdapat di substrat jembatan beton Suramadu (Madura-
Surabaya) 

Perairan Madura 

Berdasarkan hasil kegiatan isolasi makrobiota yang telah dilakukan, ditemukan beberapa spesies 
makrobiota seperti yang disajikan pada Gambar 1 berikut. Terdapat sebanyak 8 spesies makrobiota 
asosiatif, penempel (biofouling) di antaranya Balanus sp., Stramonita gradata, Casidula aurifelis, 
Chicoreus capucinus, Stramonita haemastoma, Littoraria mellastoma, dan Littoraria pallescens, dan 
Carbula fabahinds. 

Perairan Surabaya 

Berdasarkan hasil kegiatan isolasi makrobiota yang telah dilakukan, ditemukan beberapa spesies 
makrobiota seperti yang disajikan pada Gambar 2 berikut. Terdapat sebanyak 6 spesies makrobiota 
asosiatif, penempel (biofouling) di antaranya Casidula aurifelis, Balanus sp., Stramonita haemastoma, 
Murextrapa, Littoraria conica, dan Carbula fabahinds, 

Organisme yang menyebabkan terjadinya biofouling terdiri dari bakteri, alga, dan invertebrata seperti 
teritip dan serpulid (Yuliana, 2004). Menurut Marhaeni (2008), proses awal terbentuknya biofouling 
adalah terbentunya film secara biokimia pada suatu benda dengan permukaan yang bersih, peristiwa 
tersebut diikuti dengan penempelan microfouling (bakteri dan diatom) yang kemudian menarik dari 
kelompok macrofouling (makroalga dan invertebrata) untuk ikut menempel pada benda tersebut. Peran 
bakteri dan diatom adalah sebagai sumber makanan bagi biota macrofouling. 

Egan (2001) menyatakan bahwa komunitas biofouling terjadi melalui proses kolonisasi pada suatu 
permukaan baru yang terjadi sebagai hasil suksesi. Makroorganisme maupun mikroorganisme 
penyebab biofouling memiliki senyawa perekat sehingga dapat menempel di permukaan yang 
terendam air. Tahpan awal dalam proses terjadinya biofouling adalah pembentukan biofilm, yaitu 
bakteri yang hidup bebas melekat pada permukaan dan memperbanyak diri. Menurut Gunardi (2014), 
sel biofilm tersebut akan menghasilkan EPS yang akan melekatkan mereka pada permukaan dan 
membentuk suatu koloni. Biofilm terdiri dari materi matriks (85% dari volume) dan sel-sel bakteri 
sebanyak (15% dari volume). Extracellular Polymerc Substances (EPS) menyusun sebanyak 50%-90% 
karbon organik biofilm. Kandungan EPS ini bervariasi secara fisik dan kimia, namun penyusun utama 
EPS adalah senyawa polisakarida. 
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Gambar 1. Sampel makrobiota asosiatif, penempel (Biofouling) yang terdapat di substrat Jembatan 

Beton Suramadu (Madura). Keterangan: Balanus sp., Stramonita gradata, Casidula 
aurifelis, Chicoreus capucinus, Stramonita haemastoma, Littoraria mellastoma, dan 
Littoraria pallescens, dan Carbula fabahinds. 
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Gambar 2. Sampel makrobiota asosiatif, penempel (Biofouling) yang terdapat di substrat Jembatan 
Beton Suramadu (Surabaya). Keterangan: Casidula aurifelis, Balanus sp., Stramonita haemastoma, 

Murextrapa, Littoraria conica, dan Carbula fabahinds. 

Biofouling dapat ditangani dengan pengecatan pada permukaan yang terpapar. Penanggulangan 
biofouling dapat dilakukan dengan cat antifoulant dengan bahan kandungan tembaga dan TBT (Tri-n-
butylin). Menurut Marhaeni (2008), cat antifouling dapat mencegah terjadinya biofouling dengan 
kandungan biosida yang efektif. Penggunaan cat dengan bahan TBT (Tri-n-butyltin) dapat 
menyebabkan terjadinya polusi lingkungan dan makanan di dunia. Bahan TBT tersebut menyebabkan 
ekosistem laut menjadi rusak serta organisme laut selain organisme biofouling mengalami imposex dari 
penggunaan bahan TBT tersebut.  Menurut Park et al., (2012), cat antifouling yang beredar 
mengandung komponen lain selain TBT, yaitu cupper sulfat. Penggunaan senyawa TBT untuk kapal 
dan instalansi marikultur  telah dilarang oleh beberapa negara maju untuk mencegah terjadinya 
kerusakan ekosistem laut. Penanganan biofouling memerlukan senyawa alternatif yang bersifat ramah 
lingkungan dan tidak menyebabkan terganggunya ekosistem dan kehidupan biota. Senyawa alternatif 
yang dapat digunakan adalah dengan pemanfaatan pohon mangrove.   
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat sebanyak 8 spesies makrobiota asosiatif, penempel (biofouling) 
di antaranya Balanus sp., Stramonita gradata, Casidula aurifelis, Chicoreus capucinus, Stramonita 
haemastoma, Littoraria mellastoma, dan Littoraria pallescens, dan Carbula fabahinds di substrat 
jembatan beton Suramadu (Madura) dan Terdapat sebanyak 6 spesies makrobiota asosiatif, penempel 
(biofouling) di antaranya Carbula fabahinds, Casidula aurifelis, Balanus sp., Stramonita haemastoma, 
Murextrapa, dan Littoraria conica di substrat jembatan beton Suramadu (Surabaya). 
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