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ANALISIS PERUBAHAN LUAS DAN KERAPATAN HUTAN 

MANGROVE MENGGUNAKAN CITRA LANDSAT 7 ETM+ DAN 

LANDSAT 8 OLI DI SEGARA ANAKAN, CILACAP TAHUN 2003-2018 

 

Abstrak 

Ekosistem pesisir terdiri dari mangrove, lamun dan terumbu karang. Laguna  Segara 

Anakan, Cilacap mempunyai ekosistem mangrove di wilayah pesisir yang sangat 

besar, namun beberapa dekade terakhir wilayah mangrove tersebut terus mengalami 

penurunan luasan. Pemanfaatan data citra multitemporal dapat diaplikasikan untuk 

menganalisis perubahan yang terjadi, pada penelitian ini menggunakan dua data 

citra Landsat tahun perekaman 2003 dan 2018. Tujuan penelitian ini adalah dapat 

mengetahui perubahan luas dan kerapatan mangrove di Segara Anakan, Cilacap 

pada tahun 2003–2018 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan 

perubahan luas dan kerapatan mangrove. Metode dalam penelitian menggunakan 

klasifikasi multispektral maximum likelihood untuk ekstraksi data tutupan lahan 

dari citra multitemporal yang telah terkoreksi secara geometrik dan radiometrik. 

Penggunaan klasifikasi dibedakan menjadi beberapa kelas pengambilan sampel, 

tentunya berfokus pada tutupan lahan mangrove. Hasil klasifikasi mangrove 

digunakan sebagai acuan dalam pembuatan kelas kerapatan vegetasi mangrove 

dengan metode NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). Uji lapangan 

diperlukan untuk dapat mengetahui persentase akurasi pemetaan, dimana 

menggunakan metode purposive sampling dan tabel confusion matrix. Hasil 

penelitian didapatkan data perubahan luasan mangrove yang terjadi di wilayah 

laguna Segara Anakan pada tahun 2003–2018, diantaranya objek mangrove yang 

tidak mengalami perubahan (tetap mangrove) sebesar 6257,62 ha. Sedangkan 

mangrove yang mengalami degradasi/berkurang mempunyai besaran 2765,64 ha 

dan mangrove yang mengalami pertumbuhan pada tahun 2018 sebesar 2576,25 ha. 

Kerapatan NDVI pada wilayah mangrove tahun 2003 dominan pada kelas 

kerapatan sedang dengan nilai 5068,17 ha dari total luasan mangrove, sedangkan 

pada tahun 2018 masih didominasi kelas kerapatan sedang namun dengan 

penurunan menjadi 4375,57 ha. Uji akurasi menggunakan confusion matrix dari 51 

sampel dihasilkan data dengan nilai persentase overall accuracy dengan nilai  

86,11 %, sehingga dapat dikatakan hasil klasifikasi yang dilakukan memiliki hasil 

yang akurat. 

 

Kata Kunci : Perubahan Mangrove, Landsat, Segara Anakan 

 

Abstract 

Coastal ecosystems consist of mangroves, seagrasses and coral reefs. Segara 

Anakan Lagoon, Cilacap Regency has a huge mangrove ecosystem in coastal areas, 

but in the last few decades the mangrove area has been continouosly descreasing. 

Utilization of multitemporal imagery data can be applied to analyze the changes 
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that occur, in this research using two Landsat imagery data with acquisition year 

2003 and 2018. The purpose of this research was to determine the area and density 

changes of mangroves in Segara Anakan, Cilacap from 2003 to 2018 and to identify 

factors that cause changes in the area and density of mangroves. The method in this 

research used the multispectral classification of maximum likelihood for land cover 

data extraction from multitemporal images that had been corrected geometrically 

and radiometrically. Classification is divided into several sampling classes that 

focus on mangrove land cover. The classification of mangroves is used as a 

reference in making the density class of mangrove vegetation with the NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index) method. Field check is needed to know 

the percentage of mapping accuracy, which uses the purposive sampling method 

and confusion matrix table. The results showed data in mangrove area changes that 

occurred in the Segara Anakan lagoon in 2003 - 2018, including mangrove objects 

that did not change (still mangrove) for 6257,62 ha. While the degraded/decrease 

mangroves have result 2765,64 ha and mangrove growth in 2018 amounted to 

2576,25 ha. The density of NDVI in the mangrove area in 2003 was dominant in 

the medium density class with result 5068,17 ha of the total mangrove area, while 

in 2018 it was still dominated by the medium density class but with decrease amout 

of 4375,57 ha. Accuracy assesment using confusion matrix for 51 samples data has 

result percentage value of 86,11% overal accuracy, so it can be expalined that result 

of the classification is accurate. 

 

Keywords: Mangrove Change, Landsat, Segara Anakan 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ekosistem pesisir dan pulau kecil terdiri dari ekosistem mangrove, lamun dan 

terumbu karang. Ekosistem mangrove merupakan ekosistem pendukung utama bagi 

kehidupan di wilayah pesisir (Saefurahman, 2008). Menurut Tarigan (2008) Hutan 

mangrove umumnya terdapat di seluruh pantai Indonesia dan hidup serta tumbuh 

berkembang pada lokasi-lokasi yang mempunyai hubungan pengaruh pasang air 

(pasang surut) yang merembes pada aliran sungai yang terdapat di sepanjang pesisir 

pantai. 

Hutan mangrove terdiri dari beragam organisme yang juga saling 

berinteraksi satu sama lainnya. Fungsi fisik dari hutan mangrove di antaranya: 

sebagai pengendali naiknya batas antara permukaan air tanah dengan permukaan 

air laut ke arah daratan (intrusi), sebagai kawasan penyangga, memacu perluasan 

lahan dan melindungi garis pantai agar terhindar dari erosi atau abrasi (Pusat 
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Pemanfaatan Penginderaan Jauh, 2015). Mengacu beberapa fungsi mangrove 

diwilayah pesisir tersebut, dapat dikatakan bahwa ekosistem mangrove sangat 

penting dan harus dijaga serta dilestarikan.  

Penelitian Ardli, et al. (2008 dalam Purwanto, et al. 2014) terhadap 

pengkajian perubahan luas mangrove secara temporal, wilayah mangrove Segara 

Anakan terus mengalami degradasi, diketahui pada tahun 1978 wilayah Segara 

Anakan memiliki luas mangrove sebesar 17090,1 ha hingga tahun 2006 hanya 

memiliki luasan sekitar 9237,8 ha. Penurunan luasan tersebut dapat dikarenakan 

beberapa faktor, baik oleh lingkungan (alam) atau dari manusia di sekitar ekosistem 

mangrove itu sendiri. Segara Anakan merupakan wilayah pertemuan beberapa hulu 

sungai besar yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat, adapun 

kawasan laguna memiliki kawasan mangrove terbesar di pulau Jawa, namun 

beberapa dekade terakhir terus mengalami penurunan luasan baik dikarenakan oleh 

faktor manusia dan secara alami. 

Penginderaan jauh saat ini tidak hanya menjadi alat bantu dalam 

menyelesaikan masalah. Namun, telah menjadi semacam kerangka kerja dalam 

menyelesaikan berbagai masalah terkait dengan aspek keruangan, lingkungan, dan 

kewilayahan dikarenakan begitu luasnya lingkup aplikasi penginderaan jauh 

(Danoedoro, 2012). Penelitian ini memanfaaatkan data penginderaan jauh untuk 

deteksi penggunaan lahan, khususnya tutupan lahan mangrove untuk dilakukan 

analisis perubahan luas dan proses transformasi indeks vegetasi untuk mengetahui 

kerapatan mangrove di Segara Anakan, Cilacap pada tahun 2003-2018. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun pertanyaan ilmiah dalam penelitian ini antara lain adalah: 

1. Bagaimana kemampuan citra Landsat 7 ETM+ dan 8 OLI dalam 

mengidentifikasi luas dan kerapatan tutupan lahan mangrove? 

2. Seberapa besar perubahan luas dan kerapatan yang terjadi di kawasan 

mangrove Segara Anakan dalam kurun waktu 15 tahun? 

3. Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan luas mangrove yang terdapat 

di kawasan mangrove Segara Anakan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan ilmiah dalam penelitian ini antara lain adalah: 

1. Mengetahui kemampuan citra Landsat 7 ETM+ dan 8 OLI dalam 

mengidentifikasi luas dan kerapatan mangrove. 

2. Mengetahui perubahan luas dan kerapatan yang terjadi di kawasan mangrove 

Segara Anakan dalam kurun waktu 15 tahun. 

3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan luas mangrove 

yang terdapat di kawasan mangrove Segara Anakan. 

 

2. METODE 

Secara umum, metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data Landsat 

multitemporal yang telah terkoreksi geometrik dan radiometrik, sehingga dapat 

diklasifikasi untuk mengkelaskan objek berdasarkan kenampakan citra. 

Pengambilan training sample dijadikan sebagai acuan untuk melakukan klasifikasi 

multispektral maximum likelihood. Hasil klasifikasi menjadi acuan subset 

mangrove dalam analisis kerapatan indeks vegetasi dengan metode Normalized 

Difference Vegetation Index (NDVI).  

Metode yang dipakai dalam pengujian akurasi data yaitu tabel confusion 

matrix, dimana hasil klasifikasi dibandingkan dengan hasil uji lapangan dari titik 

plotting sampel yang telah ditentukan menggunakan metode purposive sampling. 

Uji akurasi yang dipakai sebagai acuan pada penelitian terdiri dari 51 titik sampel 

lapangan, dengan rincian 29 titik sampel objek mangrove dan 22 titik sampel non-

mangrove yang tersebar di wilayah Segara Anakan, Cilacap. 

2.1 Tahap Persiapan 

Tahapan persiapan dalam penelitian meliputi studi pustaka terkait literasi 

pemanfaatan penginderaan jauh untuk vegetasi mangrove, baik dari jurnal ilmiah, 

buku dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hal tersebut untuk 

membandingkan metode penelitian yang dipakai dengan beberapa peneliti 

sebelumnya, serta dapat mengetahui wilayah penelitian lebih rinci terkait batasan 

wilayah kajian. Adapun fokus penelitian ini yaitu mengetahui perubahan luasan dan 

kerapatan mangrove di Segara Anakan, Cilacap.  
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2.2 Tahap Pengumpulan Data  

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa citra satelit Landsat 7 ETM+ dan 

Landsat 8 OLI yang akan digunakan sebagai dasar untuk interpretasi tutupan lahan 

mangrove.  Lokasi penelitian dilakukan di daerah Segara Anakan, Kabupaten 

Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan batasan koordinat 7°37’22”-7°47’37” LS 

dan 108°45’11” - 109°2’54” BT. Data citra Landsat 7 ETM+ perekaman tanggal 19 

Januari 2003 dan Landsat 8 OLI perakaman tanggal 16 Agustus 2018 tersebut 

didapatkan dengan cara mengunduh melalui situs resmi Earth Explorer - United 

State Geological Survey. 

2.3 Tahap Pengolahan  

Tahapan pra-pengolahan yang dilakukan yakni koreksi data penginderaan jauh, 

meliputi koreksi geometrik dan radiometrik. Koreksi geometrik citra mengacu pada 

data citra Landsat Level 1T yang terkoreksi dan dipilih pada data nilai RMSe (Root 

Mean Square error) paling kecil, sehingga dapat diproses dengan memilih koreksi 

geometrik Image to Image.  

Koreksi radiometrik pada data citra Landsat meliputi 2 proses utama, yakni 

konversi kedalam nilai radiance dan reflectance. Koreksi atmosferik untuk sebuah 

data citra terdapat beberapa macam, pada penelitian ini menggunakan metode DOS 

(Dark Object Substraction) yang dapat dilakukan secara otomatis menggunakan 

perangkat lunak ENVI 5.2. yakni untuk menghilangkan hamburan atmosfer dengan 

asumsi nilai piksel terkecil harus pada nilai 0 pada histogram maisng-masing citra. 

Pembuatan kelas menjadi objek mangrove, non-mangrove dan perairan 

dinilai tepat, karena perbedaan kenampakan masing-masing objek memiliki 

kenampakan yang berbeda satu sama lain. Pemakaian false color composite pada 

data Landsat sangat penting, dimana difungsikan untuk membedakan antar objek 

kenampakan citra agar lebih tegas. Komposit yang digunakan pada data 7 ETM+ 

adalah komposit 453, sedangkan pada data Landsat 8 OLI mengunakan komposit 

564, dimana memanfaatkan band inframerah dekat, inframerah tengah dan band 

merah. Hasil dari dari kenampakan objek citra dapat dikelaskan menjadi mangrove 

dan non-mangrove. 
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Klasifikasi yang digunakan pada proses penelitian adalah klasifikasi 

terbimbing (supervised) Maximum Likelihood. Proses awal klasifikasi multispektral 

adalah dengan membuat ROI (Region of Interest) pada kenampakan masing-masing 

citra. Hasil dari ROI yang telah dibuat dijadikan sebagai acuan dalam proses 

multispektral yang dipilih yaitu maximum likelihood pada software ENVI 5.2. 

Transformasi Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) dilakukan 

pada citra yang telah terkoreksi secara geometrik, radiometrik serta atmosferik. 

Proses transformasi NDVI menggabungkan band NIR dan Red pada masing-masing 

citra Landsat, dimana pada Landsat 7 ETM+ yaitu band 4,3 dan Landsat 8 OLI yaitu 

5,4. Transformasi NDVI digunakan sebagai acuan untuk mengetahui kerapatan 

vegetasi mangrove yang ada di wilayah kajian. Adapun formula yang digunakan 

pada band math di perangkat lunak ENVI 5.2 untuk NDVI adalah band (NIR – 

Red)/(NIR + Red). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemilihan koreksi geometrik menggunakan metode image-to-image adalah untuk 

melakukan koreksi citra dengan acuan citra yang memiliki nilai RMSError (Root 

Mean Square’s Error) terkecil, pada penelitian ini yaitu citra Landsat 7 ETM+ 

tahun perekaman 2003, yaitu dengan nilai RMSe 0,145. Proses koreksi radiometrik 

pada citra Landsat dimulai dengan mengkoversi nilai piksel (digital number) 

menjadi nilai radiance, nilai radiance yang telah didapat kemudian dikoreksi 

menjadi reflectance. Metode dark substract digunakan untuk mengurangi nilai 

piksel pada citra, dimana umumnya sebuah citra memiliki nilai piksel minimal pada 

angka 0 yang didapatkan dari objek paling gelap. 

Hasil citra yang telah terkoreksi secara geometrik dan radiometrik dapat 

diproses untuk tahap selanjutnya, yaitu dilakukan pengambilan ROI (Region of 

Interest) untuk acuan dalam klasifikasi multispektral maximum likelihood. Hasil 

dari klasifikasi multispektral maximum likelihood pada masing-masing tahun 

temporal beberapa kelas tersebut dilakukan proses penyatuan, yang mana untuk 

fokus mengkaji pada objek menjadi 3 kelas utama tutupan lahan, antara lain: 

mangrove, non-mangrove dan perairan. 
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Berdasarkan hasil kelas klasifikasi data tahun 2003 dan 2018 mempunyai 

luasan yang berbeda, dari duta data tersebut dilakukan proses overlay, sehingga 

didapatkan nilai luasan perubahan yang terjadi di wilayah kajian. Adapun luas dari 

objek yang tetap mangrove pada kedua temporal yaitu 6257,62 ha, kelas mangrove 

yang berkurang (mengalami degradasi) terdapat perubahan luas sebesar 2765,64 ha, 

sedangkan untuk kelas mangrove yang bertambah memiliki nilai luas 2576,25 ha. 

 
Gambar 3.1 Peta Perubahan Luasan Mangrove 2003-2018 

Objek mangrove yang tidak mengalami perubahan pada kedua tahun 

temporal memiliki nilai yang cukup besar, jika dibandingkan nilai pertumbuhan dan 

pengurangan yang terjadi. Objek mangrove tetap umumnya mempunyai sebaran di 

sekitar sempadan sungai dan wilayah laguna Segara Anakan, sehingga mangrove-

mangrove tersebut masih tergolong alamiah dan jauh dari aktivitas manusia. 

Berbeda dengan objek mangrove yang mengalami perubahan, dimana mempunyai 

sebaran di wilayah utara Segara Anakan yang dekat dengan permukiman, sehingga 

proyeksi perubahan guna/alih fungsi lahan sangat besar. 

Hasil nilai NDVI tahun 2003 dan 2018 mempunyai rentang nilai piksel 

dengan nilai maksimal 0,3936 dengan batas nilai minimal vegetasi dalam 

transformasi adalah 0,0001. Berdasarkan hasil tersebut nilai piksel tertinggi – nilai 

piksel terendah lalu dibagi menjadi 3 kelas, sehingga dihasilkan data kerapatan 

mangrove dalam 3 tingakatan, yaitu  kelas kerapatan rendah dengan rentang nilai 

piksel 0,0001 – 0,1313, kerapatan sedang dengan rentang nilai 0,1313 – 0,2624 dan 

kelas kerapatan tinggi di rentang nilai 0,2624 – 0,3936.  
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Gambar 3.2 Peta Kerapatan Mangrove tahun 2003 

Berdasarkan luasan hasil dari transformasi NDVI pada Gambar 3.2, dapat 

dilakukan analisis kerapatan mangrove tahun 2003, sehingga didapatkan nilai 

kerapatan dengan angka terbesar yaitu kelas kerapatan sedang yaitu  

5068,17 ha, sedangkan kelas kerapatan tinggi mempunyai luasan sebesar  

2909,16 ha dan kelas kerapatan rendah hanya 1051,11 ha. 

 
Gambar 3.3 Peta Kerapatan Mangrove tahun 2018 

Hasil transformasi NDVI pada tahun 2018 pada Gambar 3.3 juga 

mempunyai besaran kelas kerapatan yang didominasi oleh kerapatan sedang, 

dimana mempunyai luas sebesar 4375,57 ha. Sedangkan untuk kelas kerapatan 

tinggi memiliki luas 2964,42 ha dan kerapatan rendah hanya 1493,82 ha. 

Berdasarkan hasil dari 2 temporal data dapat dilakukan analisis perubahan 

kerapatan yang terjadi pada kerapatan mangrove di Segara Anakan, Cilacap. 
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Berdasarkan pada uji lapangan yang dilakukan pada tanggal 13 April 2018 

di kawasan Segara Anakan, Cilacap didapatkan sampel dengan total 51, hal tersebut 

dikarenakan adanya kendala aksesibilitas ke area titik, sehingga beberapa titik tidak 

terjangkau untuk survei uji lapangan. Rincian dari survei yang telah dilakukan 

adalah 29 titik mangrove yang tersebar di kawasan mangrove dan 22 non-

mangrove, sampel tersebut dirasa cukup untuk mewakili hasil klasifikasi objek lain. 

Tabel 3.1 Uji Akurasi Confusion Matrix 

Kelas Mangrove 
Non-

Mangrove 
Total 

User 

Accuracy 

Mangrove 25 4 29 86,20 % 

Non-Mangrove 3 19 22 86,36 % 

Total 28 23 51 86,28 % 

Producer 

Accuracy 
89,28 % 82,60 % 85,94 % 86,11 % 

Hasil uji akurasi confusion matrix diatas nilai akurasi dari producer 

accuracy adalah 89,28 % dan 82,60 % sehingga untuk average producer accuracy 

sebesar 85,94 %. Nilai tersebut mengindikasikan adanya 85,94 % objek 

terklasifikasi secara benar (sesuai dengan data lapangan) dan 13,06 % (error 

commision) merupakan objek di lapangan yang mengalami miss-classified. 

Sedangkan nilai akurasi dari user’s accuracy adalah 86,20 % dan 86,36 % sehingga 

dihasilkan uji akurasi average user’s accuracy sebesar 86,28 %. Adapun nilai  

86,28 % merupakan jumlah besaran klasifikasi objek yang sesuai dengan data 

lapangan, dan sisanya 12,72 % (error commission) objek terklasifikasi namun tidak 

sesuai dengan objek di lapangan. 

Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi luas mangrove dapat 

dianalisis secara visual berdasarkan data overlay mangrove tahun 2003-2018 pada 

kawasan mangrove Segara Anakan, Cilacap dan dibantu dengan data lapangan, 

sehingga dapat diketahui perubahan yang terjadi di kawasan mangrove dan faktor-

faktor yang mempengaruhi. Salah satu yang dominan dalam pengurangan/ 

degradasi mangrove adalah alih fungsi lahan yang dapat diketahui dengan 

banyaknya perubahan mangrove di wilayah utara yang pada data tahun 2018 rerata 

menjadi tutupan lain, seperti tambak, sawah dan permukiman penduduk. Selain 
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degradasi/pengurangan luasan mangrove, di kawasan Segara Anakan juga terjadi 

penambahan luas di beberapa titik, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi 

yaitu sedimentasi dan kegiatan reboisasi. 

Diskusi penelitian memuat perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan 

dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi acuan bagi peneliti. Metode 

yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah klasifikasi supervised 

(terbimbing) maximum likelihood, adapun berdasarkan hasil uji akurasi yang 

dihasilkan memiliki nilai yang baik. Penelitian pada wilayah yang sama oleh 

Purwanto, et al. (2014) memiliki nilai akurasi 82,05% dengan total sampel 47 titik, 

sedangkan pada penelitian ini memiliki nilai 86% dengan total sampel 51 titik. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa klasifikasi terbimbing maximum likelihood baik 

digunakan dalam ektraksi data tutupan lahan, khususnya vegetasi mangrove. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas tentang perubahan luasan dan kerapatan 

mangrove Segara Anakan, Cilacap tahun 2003-2018. Maka didapatkan beberapa 

point kesimpulan, antara lain: 

1. Citra Landsat 7 ETM+ dan Landsat 8 OLI dapat dilakukan klasifikasi 

multispektral maximum likelihood untuk mengetahui luasan mangrove, pada 

tahun 2003 tutupan mangrove sebesar 9028,44 ha dan tahun 2018 mempunyai 

luasan 8833,81 ha. Sedangkan untuk mengetahui kerapatan mangrove dapat 

menggunakan metode transformasi NDVI, yang mana mempunyai hasil 

kerapatan 3 kelas dengan dominan kelas kerapatan sedang pada tahun 2003 

memiliki luas 5068,17  ha dan tahun 2018 menjadi 4375,57  ha. Uji akurasi 

klasifikasi memiliki hasil yang baik dan akurat dengan nilai overal accuracy 

sebesar 86,11 % dengan menggunakan metode confusion matrix . 

2. Perubahan luasan mangrove yang terjadi di Segara Anakan mempunyai 

perbedaan yang tidak terlalu signifikan secara kuantitatif pada tahun 2003 - 

2018, dimana hanya memiliki perubahan sebesar 194.63 ha. Perubahan 

kerapatan mangrove yang terjadi pada kelas kerapatan rendah mengalami 

peningkatan sebesar 442,71 ha, untuk kelas kerapatan sedang terjadi penurunan 
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luas menjadi 692,6 ha, sedangakan untuk kelas kerapatan tinggi berkurang 

sebesar 55,26 ha. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan luas dan kerapatan mangrove 

yang utama adalah aktivitas manusia, yang mana dapat berupa alih fungsi lahan 

menjadi lahan tambak, sawah dan permukiman, untuk aktivitas manusia yang 

positif dapat berupa kegiatan reboisasi mangrove. Selain itu, terdapat faktor 

alam mempunyai yang dominan dipengaruhi oleh sedimentasi sungai. 

Beberapa saran dari peneliti, agar penelitian kedepan mendapatkan hasil dan 

akurasi lebih baik, antara lain: 

1. Penggunaan dua tahun temporal dalam penelitian memiliki hasil data 

perubahan yang baik, namun rentang 15 tahun penelitian antar data  

multitemporal merupakan interval yang cukup besar. Seharusnya analisis 

perubahan diimbangi rentang data dengan perbedaan antar tahun yang lebih 

detail, sehingga dapat diketahui perubahan luas mangrove Segara Anakan, 

Cilacap yang terjadi dengan baik dan akurat.  

2. Agar dapat mengetahui hubungan antara transformasi NDVI dengan nilai 

kerapatan mangrove sangat diperlukan uji akurasi kerapatan vegetasi. Untuk 

penelitian lebih lanjut disarankan menggunakan uji kerapatan vegetasi 

mangrove pada beberapa titik sampel untuk mengetahui akurasi hasil dari 

transformasi yang dilakukan. 

3. Identifikasi faktor yang mempengaruhi luasan hutan mangrove di Segara 

Anakan seharusnya dilakukan secara objektif dengan observasi lapangan dan 

banyak melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat yang lebih 

mengetahui perubahan mangrove. Sehingga didapatkan hasil beberapa faktor 

yang benar terjadi di lapangan, bukan hanya analisis secara subjektif dengan 

memanfaatkan data penginderaan jauh. 
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