
ANALISIS PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN MANGROVE TAHUN 1999, 

2009, DAN 2019 DI KAWASAN MUARA SUNGAI JALI, PURWOREJO – 

MUARA SUNGAI BOGOWONTO, KABUPATEN KULON PROGO 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada 

Jurusan Geografi Fakultas Geografi 

Oleh: 

AGUNG PRASETYO KURNIAWAN 

E100160087 

PROGRAM STUDI GEOGRAFI 

FAKULTAS GEOGRAFI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2020 



i



Sabtu, 18 Juli





1 

ANALISIS PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN MANGROVE TAHUN 1999, 

2009, DAN 2019 DI KAWASAN MUARA SUNGAI JALI, PURWOREJO – 

MUARA SUNGAI BOGOWONTO, KABUPATEN KULON PROGO 

Abstrak 

Mangrove merupakan salah satu ekosistem yang hidup di antara Sungai Jali 

dan Sungai Bogowonto. Ekosistem mangrove yang ada terus mengalami 

perubahan selama kurun waktu 20 tahun terakhir. Perubahan ini perlu 

dilakukan pemetaan guna untuk mengetahui lokasi dan luasan perubahan 

mangrove yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Memetakan sebaran 

mangrove di daerah penelitian tahun 1999, 2009, dan 2019, (2) 

Mengidentifikasi pola sebaran perubahan mangrove (3) Mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan tutupan lahan mangrove di 

daerah penelitian.  Penelitian ini menggunakan data Penginderaan Jauh yaitu 

Citra Landsat 7 ETM+ tahun perekaman 1999 dan 2009 serta citra Landsat 8 

OLI tahun perekaman 2019.Sebaran tutupan lahan mangrove dipetakan 

secara digital melalui interpretasi citra Landsat 7 ETM+ dan Landsat 8 OLI 

dengan menggunakan metode ROI sampel pada setiap kelas tutupan lahan. 

Hasil interpretasi kemudian dikelaskan dengan metode supervised 

maximum likelihood. Hasil dari klasifikasi ini kemudian dilakukan uji 

akurasi/cek lapangan guna mengetahui lokasi yang terjadi perubahan, pola 

perubahan dan faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan.Penelitian ini 

menunjukkan bahwa telah terjadi kerusakan hutan mangrove yang terjadi 

selama kurun waktu 20 tahun dengan luasan lahan yang berubah adalah 

647,37 Ha (1999) menjadi 577,59 Ha (2009) menjadi 488,75 Ha (2019). 

Perubahan tutupan mangrove terjadi di 11 desa dengan presentase 

perubahan sebesar 2% setiap 10 tahun dari luasan sebelumnya. Desa 

Gedangan merupakan desa yang mengalami perkembangan dan 

pertambahan luasan mangrove dibandingkan desa lainnya. Perubahan 

mangrove yang terjadi mempunyai pola random (tersebar tidak merata) 

dikarenakan faktor alami yaitu penyakit dan hama yang menyerang tanaman 

mangrove serta kemampuan adaptasi yang kurang akibat terjadinya 

penutupan muara sungai Bogowonto, serta faktor manusia yang melakukan 

eksploitasi secara berlebihan dan alih fungsi lahan menjadi lahan tambak. 

Kata Kunci: Perubahan Tutupan Mangrove, Sebaran, Pola, Citra 

Landsat 

Abstract 

Mangrove is one of the ecosystems that live between the Jali River and the 

Bogowonto River. The mangrove ecosystem has continued to change over 

the last 20 years. These changes need to be done mapping to determine the 

location and area of the existing mangrove changes. This research aims to 

(1) Map mangrove spreads in the research areas of 1999, 2009, and 2019, 

(2) 
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identify the pattern of the distribution of mangrove changes (3) Knowing the 

factors that affect the occurrence of mangrove land cover change in the 

research area.  The study used remote sensing data i.e. Landsat 7 ETM + 

image recording year 1999 and 2009 and Landsat 8 OIL year image 2019.The 

mangrove land cover is mapped digitally through the interpretation of Landsat 

7 ETM + and Landsat 8 OLI's imagery using the sample ROI method on each 

land cover class. The interpretation result is then classified by supervised 

maximum likelihood method. The result of this classification is then done test 

the accuracy/check field to know the location of changes, change patterns and 

factors that cause changes. This research shows that there has been damage 

to mangrove forests that occurred during the period of 20 years with the 

changing land area is 647.37 Ha (1999) to 577.59 Ha (2009) to 488.75 Ha 

(2019). The change in mangrove cover occurs in 11 villages with a percentage 

change of 2% every 10 years from the previous area. Gedangan Village is a 

village that is experiencing the development and increase of mangrove area 

compared to other villages. The change of mangrove that occurs has a random 

pattern (scattered uneven) because of the natural factors that are diseases and 

pests that attack the mangrove plants as well as adaptation capabilities that 

are less due to the closure of the river estuary of Bogowonto, as well as human 

factors that do excessive exploitation and over the function of land to farm 

land. 

Keywords: Mangrove area change, Distribution, Pattern, Landsat Image 

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan hutan mangrove terluas di dunia. Hal ini 

disebabkan karena Indonesia mempunyai garis pantai yang panjang. Hutan 

Mangrove di Indonesia mempunyai luas ±3 juta Ha yang tumbuh di sepanjang 

95.000 kilometer pesisir Indonesia. Jumlah ini mewakili 23% dari keseluruhan 

ekosistem mangrove dunia yang mempunyai luas 16.530.000 Ha (Giri et al., 2011). 

Luas hutan mangrove Indonesia pada tahun 2017 adalah 3489140,68 Ha, 

diantaranya 1.671.140,75 Ha dalam kondisi baik, sedangkan areal sisanya seluas 

1.817.999,93 Ha sisanya dalam kondisi rusak (Radiansyah, 2017) 

Kondisi hutan mangrove di Indonesia semakin memprihatinkan. Sejumlah data 

mengungkap, laju kerusakan mangrove di Indonesia, tercepat di dunia. Laju 

kerusakan mangrove selama 3 dekade terakhir termasuk cepat, dengan angka 40% 

per tahun yang mana adalah laju kerusakan yang masif. (Cifor, 2015). Perubahan 

ini dikarenakan karena alih fungsi lahan menjadi pemukiman, industri, pertanian, 
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dan lainnya yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Pembalakan liar juga sering 

dilakukan oleh warga setempat maupun orang luar. Kayu yang dihasilkan 

digunakan untuk pembuatan arang dan kayu bakar. Perubahan luas ini juga 

menyebabkan terjadinya perubahan tutupan lahan dan kerapatan hutan mangrove 

(Sukardi, 2010). 

Wilayah di antara muara sungai Jali dan muara sungai Bogowonto, terdapat 

kawasan mangrove yang membentang sejauh 15,6 km. Wilayah ini terletak diantara 

tiga Kecamatan dan dua Kabupaten yaitu Kabupaten Purworejo dan Kabupaten 

Kulon Progo. Lahan mangrove yang ada dilokasi ini dimanfaatkan untuk sarana 

rekreasi dan wisata alam. 

. Luasan hutan mangrove di lokasi penelitian yang tercatat hanya dikawasan 

yang masuk kedalam Wilayah Administrasi Kabupaten Kulon Progo tepatnya di 

Desa Jangkaran, yaitu tercantum pada Tabel 1.1 berikut: 

Tabel 1 Luasan mangrove di Desa Jangakaran 

No. Tahun 
Luasan 

(Ha) 

Presentase 

tutupan 

(%) 

Kerapatan 

pohon 

(pohon/Ha) 

1. 2016 12 80 200 

2. 2017 7 71,43 179 

Sumber: Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2018 

Berdasarkan data tersebut tutupan mangrove di lokasi penelitian telah terjadi 

kerusakan. Mangrove yang ada terus berkurang akibat adanya penebangan liar, 

konversi lahan mangrove menjadi tambak, dan area pertanian (Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo, 2016). Aktivitas masyarakat 

yangmana merusak lahan mangrove dengan melakukan penebangan liar dan 

mengubah menjadi lahan tambak menyebabkan berkurangnya tegakan mangrove 

secara signifikan.  Kerusakan lahan mangrove menyebabkan perubahan komposisi 

dan struktur vegetasi mangrove (Odum, 1993), merusak keseimbangan ekosistem 

dan habitat, menyebabkan spesies ikan dan biota laut yang hidup di dalamnya, serta 

abrasi pantai (Polidoro, et al, 2010). 

Penginderaan jauh dapat digunakan untuk monitoring perubahan tutupan lahan 

mangrove. Alasan menggunakan data penginderaan jauh untuk monitoring di 

antaranya, biaya yang lebih murah, cakupan wilayah yang luas, dan lebih mudah 
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dibandingkan dengan melakukan survey langsung di lapangan. Dalam monitoring 

perubahan tutupan lahan mangrove di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo 

selama 20 tahun (1999,2009 dan 2019) menggunakan citra Landsat 7 ETM+ dan 

Landsat 8 OLI. Citra Landsat digunakan sebagai bahan utama karena cakupan 

wilayah yang luas serta jumlah band/ saluran yang tergolong lengkap sehinga akan 

memudahkan dalam memperoleh data dengan hasil yang akurat.  

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, 

yaitu dengan menggunakan sample dalam pengambilan data primer. Data primer 

dalam penelitian ini diperoleh menggunakan Teknik interpretasi citra penginderaan 

jauh. Data yang diperoleh kemudian dilakukan cek lapangan menggunakan sampel 

dengan metode pengambilan sampel bertujuan (purposive sample). Sampel ini 

bertujuan untuk mengetahui tingkat kebenaran melalui uji akurasi pada hasil 

interpretasi citra Landsat.  

Data penginderaan jauh sebelumnya dilakukan pengolahan baik koreksi 

rasiometrik dan geometrik untuk mengurangi distorsi pada citra Landsat. Koreksi 

Radiometrik yang dilakukan menggunakan mengubah nilai DN menjadi TOA 

Reflektan. Koreksi radiometrik citra menggunakan aplikasi ENVI dengan tools 

Dark Substraction. Koreksi ini bertujuan untuk membuat nilai pixel mempunyai 

pantulan yang mempresentasikan objek yang sebenarnya. Koreksi geometrik 

dilakukan dengan menampalkan citra Landsat dengan citra Landsa yang 

mempunyai nila RMSe rata-rata paling kecil. Koreksi ini bertujuan unutk 

menempatkan citra agar sesuai dengan batas dan kenampakan sesuai di lapangan. 

Intepretasi citra dilakukan secara digital dengan membagi objek menjadi 6 

kelas tutupan lahan. Metode yang digunakan adalah metode terbimbing supervised 

maximum likelihood. Metode ini di kombinasikan dengan menggunakan metode 

ROI sampel untuk memberikan gambaran objek sesuai dengan kelas yang telah 

ditentukan. Guna mempermudah interpretasi citra, dilakukan komposit pada citra 

lndsat dengan komposit sebagai berikut: 

Tabel 2 Kenampakan objek pada citra Landsat 

Objek Landsat 7 (453) Landsat 8 (564) 
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Mangrove 

Vegetasi non-

mangrove 

Lahan Terbangun 

Lahan Terbuka 

Badan Air 

Tambak 

Analisis data menggunakan data penginderaan jauh yang telah terkoreksi. Citra 

yang sudah terkoreksi kemudian dilakukan interpretasi yang mana objek kajian 

dibagi menjadi 6 jenis tutupan lahan menggunakan metode ROI sample dan 

kemudian diklasifikasikan dengan metode klasifikasi terbimbing (suoervised 

maximum likelihood). Hasil interpretasi ini akan memberikan gambaran tentang 

kondisi sebaran tutupan lahan di daerah penelitian pada tahun 1999, 2009, dan 

2019. 

Hasil yang diperoleh dari interpretasi citra dikelaskan lagu menjadi tutupan 

mangrove dan non-mangrove. Setelah diperoleh sebaran tutupan lahan mangrove 

dan non-mangrove kemudian dilakukan overlaypeta tutupan lahan mangrove dan 

non-mangrove di lokasi penelitian tahun 1999, 2009 dan 2019 untuk mengetahui 

sebaran perbuahan tutupan lahan mangrove menjadi non mangrove. Peta hasil 

overlay ini akan memberikan informasi mengenai lokasi-lokasi yang terjadi 

perubahan baik itu perkembangan maupun kerusakan di daerah penelitian. 

Peta hasil overlay akan memberikan informasi di lokasi mana saja yang 

mengalami perubahan, kemudian akan dikaji jenis pola perubahannya. Dalam 

mengkaji pola ini digunakan aplikasi GIS dengan menggunakan metode NNA 

(Nearest Neighbourhood Analys) dengan hasil yang mengacu pada (Hagget,1975 

dalam Saraswati dkk, 2016) yang membagi Jenis pola menjadi 3 yaitu, clustered 
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(mengelompok) dengan nilai T = 0 – 0,7, random (acak) dengan hasil nilai T = 0,7 

- 1,4, dan regular (seragam) dengan hasil nilai T 1,4 - 2,15. Hasil dari perhitungan 

menentukan pola persebaran perubahan tutupan lahan mangrove yang akan 

digunakan untuk melakukan analisis berbagai faktor yang mempengaruhi 

perubahan tutupan lahan mangrove dengan melakukan observasi pada lokasi yang 

berubah dan diperkuat dengan wawancara terbatas kepada masyarakat di sekitar 

lokasi penelitian yang paham akan terjadinya alih fungsi lahan mangrove yang ada 

di lokasi penelitian 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini jenis tutupan lahan dibagi menjadi 6 kelas/jenis 

diantaranya: badan air, mangrove, vegetasi non-mangrove, lahan terbangun, lahan 

terbuka, dan tambak. Jenis tutupan lahan yang ada diamati menggunakan data 

penginderaan jauh selama tiga waktu perekaman yang berbeda menunjukkan 

sebaran tutupan lahan yang berbeda pula. Sebaran tutupan lahan di daerah 

penelitian tergolong cukup kompleks.  

Sebaran tutupan lahan dalam penelitian ini berfokus pada objek mangrove. 

Tutupan mangrove tersebar dengan pola memanjang mengikuti pola sungai yang 

ada yaitu sungai pasir. Hal ini disebabkan akibat karakteristik tanaman mangrove 

yang dapat tumbuh dengan baik pada tanah berlumpur.  

Tutupan lahan di daerah penelitian mempunyai luasan 2166,33 Ha, yang 

didominasi oleh tutupan lahan terbuka seluas 943,38 (tahun 1999), 591,45 (tahun 

2009), dan 464,01 (tahun 2019). Sebaran tutupan lahan terbuka berdasarkan data 

yang ada terus mengalami penurunan akibat terjadinya peningkatan aktivitas 

manusia baik jumlah penduduk yang bertambah maupun kebutuhan akan lahan 

terbuka. Hal ini juga menggambarkan bahwa luasan lahan yang lainnya juga 

mengalami perubahan baik penurunan maupun peningkatan. Lain halnya pada 

tutupan lahan mangrove yang juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. 

Tutupan lahan mangrove tersebar pada 12 desa terus berkurang dengan luasan 

647,37 Ha (tahun 1999), 577,59 Ha (Tahun 2009), dan 488,01 Ha (Tahun 2019). 

Akibat dari menurunnya tutupan lahan terbuka dan bervegetasi ini mengakibatkan 
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meningkatnya lahan terbangun yang tersebar di daerah penelitian. Daerah 

terbangun ini tersebar di sebelah utara dari kawasan hutan mangrove.  

Berdasarkan hasil interpretasi dan klasifikasi citra pengginderaan jauh, enam 

jenis tutupan lahan yang ada di daerah penelitian mempunyai luasan yang berbeda. 

Luasan tutupan lahan secara temporal dapat dilihat pada Tabel  1 berikut: 

Tabel 1 Luasan Tutupan Lahan di Daerah Penelitian 

Jenis tutupan 

Lahan 

Tahun 

1999 2009 2019 

Lahan terbangun 260,77 254,62 566,57 

Lahan terbuka 943,38 591,45 464,01 

Mangrove 647,37 577,59 488,75 

Vegetasi non 

mangrove 
269,79 286,03 209,32 

Badan ari 23,02 35,16 4,28 

Jenis tutupan 

Lahan 

Tahun 

1999 2009 2019 

Tambak - 399,48 411,41 

Jumlah 2164,33 2164,33 2164,33 

Sumber: Penulis 

Tutupan lahan mangrove secara garis besar tersebar ke dalam 11 Desa pada 

daerah penelitian. Perubahan yang terjadi diamati dalam kurun 20 tahun terakhir. 

Perubahan yang terjadi tidak semuanya mengalami kerusakan akan tetapi terdapat 

perkembangan dan penambahan luasan mangrove. Luasan mangrove yang tersebar 

di 11 Desa dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut: 
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Gambar 1 Grafik Perubahan Luasan Mangrove di Daerah Penelitian

 Berdasarkan Gambar 1. luasan mangrove yang ada telah mengalami 

perubahan yang cukup besar. Perubahan yang terjadi di hampir semua Desa adalah 

penurunan luasan, kecuali Desa Gedangan, Kecamatan Peruwodadi yang 

mengalami perkembangan selama 20 tahun terakhir. Desa Gedangan pada tahun 

1999 mempunyai luasan 25,53 Ha, berkembang manjadi 28,69 Ha pada tahun 2009 

dan berkembang lagi menjadi 34,36 Ha, dengan perkembangan sebesar 0,12% pada 

10 tahun pertama dan 0,19% pada 10 tahun kedua. Di desa yang lainnya juga 

mengalami perkembangan tutupan lahan mangrove akan tetapi hanya pada 10 tahun 

pertama yaitu tahun 1999-2009, desa yang terjadi perkembangan antara lain 

Jatikontal, Jogoboyo, Karanganyar, dan Malang, dengan presentase perkembangan 

0,33%, 0,34%, dan 0,18%. Perubahan tutupan lahan mangrove yang terjadi pada 10 

desa selain Desa Gedangan adalah perubahan yang mengarah kepada kerusakan 

tutupan lahan mangrove. Perubahan ini terjadi selama 20 tahun antara tahun 1999-

2009 dengan presentasi setiap 10 tahunan adalah ±2% yang menunjukkan bahwa 

luasan tutupan lahan mangrove di 10 Desa ini megalami kerusakan sebesar ±2% 

persen setiap 10 tahun dari. 

Berikut adalah peta sebaran perubahan mangrove pada Gambar 2: 
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Gambar 2 Peta Sebaran Perubahan Mangrove 

Peta sebaran tutupan lahan mangrove di atas didapatkan dari hasil overlay 

dari peta tutupan lahan tahun 1999, 2009 dan 2009. Peta ini disusun dengan 

mengacu pada hasil interpretasi citra penginderaan jauh. Hasil dari overlay ini 

menunjukkan lokasi mana saja yang telah terjadi perubahan tutupan lahan 

mangrove. Lokasi-lokasi yang terjadi perubahan ini aka dijadikan acuan untuk 

menghitung dan menentukan jenis dari pola sebaran perubahan itu sendiri. 

Berdasarkan hasil overlay yang pertama (1999 dan 2009) diketahui terdapat 147 

titik lokasi yang terjadi perubahan, sedangkan pada hasil overlay yang kedua 

diketahui terdapat 319 titik lokasi yang terjadi perubahan.  

Berdasarkan hasil overlay yang pertama (1999 dan 2009) diketahui terdapat 

147 titik lokasi yang terjadi perubahan, sedangkan pada hasil overlay yang kedua 

diketahui terdapat 319 titik lokasi yang terjadi perubahan. Berdasarkan perhitungan 

nilai Nearest Neighborhood Analys pada hasil overlay 1 dan 2 didapatkan hasil 

seperti pada Gambar 3 sebagai berikut::  
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Gambar 3 Niali Nearest Neighbor Ratio 
 

 Berdasarkan dari perhitungan diatas menunjukkan jenis pola yang pertama 

dari hasil overlay peta tutupan lahan tahun 1999 dengan peta tutupan lahan tahun 

2009, dengan nilai Nearest Neighbor Ratio (NNR) 0,822100, angka ini 

menunjukkan bahwa pola sebaran perubahan tutupan lahan mangrove pada daerah 

penelitian mempunyai jenis pola random (tersebar tidak merata). Lokasi yang 

menunjukkan pola random ini dapat dilihat khususnya pada daerah pantai dan 

beberapa desa diantaranya: Desa Jaikontal, Jatimalang,Gedangan, Karangnyar, dan 

Jangkaran, yang mana tutupan mangrove dilokasi ini sangat banyak terjadi 

perubahan.  

 Jenis pola sebaran yang kedua yaitu peta hasil overlay tutupan lahan tahun 

2009 dan 2019, mempunyai nila NNR sebesar 0,856060, angka tersebut memiliki 

nilai yang hampir sama dengan jenis pola yang pertama dan menunjukkan hasil 

dengan pola random (tersebar tidak merata) sama seperti jenis pola yang pertama. 

Jenis pola yang sama akan tetapi lokasi yang terjadi perubahan sangat berbeda, 

jumlah lokasi yang mengalami perubahan pada hasil overlay yang kedua menjadi 

2x dari hasil overlay yang pertama, dan pada hasil yang kedua ini hampir semuda 

bagian dari daerah penelitian ini mengalami perubahan tutupan lahan mangrove 

yang tersebar secara merata.  

Jenis pola yang menunjukkan bahwa terjadinya perubahan secara random 

dikarenakan oleh alih fungsi lahan khususnya mangrove menjadi lahan tambak, 
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permukiman, lahan terbuka dan lahan pertanian. Alih fungsi lahan mangrove yang 

di sebelah selatan sungai Pasir, dan sebelah utara dengan radius ke utara ± 200 

meter, berubah menjadi lahan tambak. Sedangkan lahan mangrove yang berada di 

sebelah utara dari sungai pasir ini berubah menjadi permukiman, lahan terbuka dan 

lahan pertanian. Terjadinya pola random ini juga disebabkan oleh faktor ekonomi 

masyarakat di sekitar kawasan mangrove yang mengharuskan terjadinya alih fungsi 

lahan guna untuk menambah pendapatan masyarakat di sekitarnya dengan 

menjadikan mangrove sebagai lahan tambak dan pertanian, akan tetapi tidak semua 

masyarakat memiliki izin untuk alih fungsi lahan serta kebutuhan ekonomi yang 

lebih tinggi, maka terjadi pola random dalam perubahan ini. 

Untuk memperjelas jenis pola sebaran di daerah penelitian dari tahun 1999-

2009 dan tahun 2009-2019 dapat dilihat seperti Gambar 4.14. dan 4.15 sebagai 

berikut: 

Gambar 4 Peta Overlay Tutupan Lahan Tahun 1999 -2009 
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Gambar 5 Peta Overlay Tutupan Lahan Tahun 1999 -2009

Setelah mengetahui jenis pola dari hasil perhitungan Nearest Neighborhod 

dan hasil dari survei awal penelitian perubahan pada tutupan lahan mangrove pada 

daerah penelitian terjadi akibat dua faktor yaitu faktor alami dan akibat aktivitas 

manusia. 

1. Faktor alami

Faktor alami yang dimaksud dalam hal ini adalah penyakit yang menyerang

tanaman mangrove itu sendiri. Jenis penyakit yang sering dijumpai adalah 

terdapatnya fungi (jamur) yang menempel pada batang pohon atau tepung 

berwarna putih atau hitam yang terbentuk pada permukaan daun. Selain penyakit, 

hama juga salah satu faktor alami yang memengaruhi terjadinya perubahan 

mangrove, dikarenakan hama ini menyerang tanaman mangrove dan 

menyebabkan kerusakan hingga mangrove mati. Beberapa jenis hama yang 

menyerang mangrove khususnya di kawasan Asia Tenggara diantaranya: ulat 

kantong pagoda (Pagodiella spp.), ulat kantong (Acanthopsyche sp.), krama 

(Episesarma spp.), kumbang penggerek (Xanthochroa sp.), kutu daun, teritip 
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(Balanus amphitrite), sarang laba-laba, keong (Kelas Gastropoda), dan siput tanpa 

cangkang (Vaginula bleekeri).  

Faktor lingkungan juga merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan 

dan perubahan pada lahan mangrove di daerah penelitian. Berdasarkan penjelasan 

dari tokoh masyarakat dan lembaga yang mengelola mangrove di daerah 

penelitian, mangrove yang rusak dan mengalami perubahan terjadi akibat 

ketidakmampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang 

disebabkan oleh tertutupnya muara sungai Bogowonto selama 2 tahun terakhir. 

Hal tersebut menyebabkan volume air sungai bertambah dan menjadi lebih tinggi 

dari biasanya, akibat volume sungai yang banyak beberapa jenis mangrove yang 

tidak mampu beradaptasi menjadi kering dan mati, dan tidak sedikit mangrove 

yang mati akibat tertutupnya muara sungai. Berikut adalah contoh tanaman 

mangrove yang mati secara alami seperti pada Gambar 4.16 berikut 

 

 

2. Faktor Manusia 

Selain faktor alami, faktor manusia adalah faktor yang sangat mempengaruhi 

terjadinya perubahan tutupan lahan mangrove. Hutan mangrove yang ada di 

daerah penelitian ini awalnya berkembang dengan baik, hal ini disampaikan oleh 

Ketua KOMANGJO (Komunitas Mangrove Purworejo). Perubahan tutupan lahan 

mangrove ini diawali oleh adanya pembangunan tambak pada tahun 2002, 

pemilihan lokasi tambak di daerah penelitian ini dikarenakan lahan di daerah 

pesisir yang cukup luas serta kebutuhan air tawar yang mencukupi sehingga 

Gambar 4.1 Tanaman mangrove yang mati 
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terjadi alih fungsi lahan dari lahan terbuka, hutan mangrove dan vegetasi non 

mangrove menjadi lahan tambak. Perkembangan luasan lahan tambak ini terus 

meningkat secara pesat khususnya pada tahun 2002-2008, pada tahun ini adalah 

masif-masifnya perkembangan tambak di daerah penelitian. Kebutuhan 

masyarakat untuk membuka lahan untuk dijadikan tambak mengharuskan 

masyarakat untuk mengeksploitasi khususnya hutan mangrove secara besar-

besaran. Alih fungsi tutupan lahan mangrove menjadi tambak dapat dilihat pada 

Gambar 4.17. Sebagai berikut:  

Gambar 4. 2 Kenampakan hutan mangrove yang sehat 

Perubahan yang terjadi tidak semuanya mengalami kerusakan lahan akan 

tetapi juga terdapat perkembangan mangrove yang cukup baik karena adanya 

kegiatan LSM dan organisasi yang berinisiatif untuk menjaga dan melestarikan 

ekosistem mangrove khususnya di daerah penelitian. Contoh dari adanya kegiatan 

ini dapat dilihat di Desa Gedangan yang mana mangrove di desa ini terus 

mengalami perkembangan, dikarenakan adanya Taman Edukasi Mangrove (TEM) 

yang menjadi pusat dari pembelajaran dan pelestarian yang dilakukan oleh 

masyarakat dan wisatawan (pelajar, mahasiswa dan LSM). 
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Kenampakan hutan mangrove yang sehat dapat dilihat pada Gambar 4.18 

sebagai berikut: 

Seiring berjalannya waktu peran serta masyarakat khususnya yang 

bertempat tinggal di sekitar daerah penelitian harus tahu dan mampu untuk menjaga 

kelestarian ekosistem mangrove ini. Pemberdayaan masyarakat tentunya perlu 

dilakukan oleh pihak-pihak terkait baik pemerintah maupun swasta agar 

pengetahuan akan pentingnya menjaga ekosistem pesisir khususnya ekosistem 

mangrove agar masyarakat dapat mendapatkan manfaat dari adanya ekosistem ini. 

Adanya ekosistem ini adalah dapat dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi, pencegah 

terjadinya abrasi, dan sebagai tempat hidup fauna yang alami, sehingga kestabilan 

ekosistem mangrove akan terus terjaga. Upaya edukasi tentang pentingnya menjaga 

kebersihan (sampah) juga perlu diberikan kepada setiap pengunjung yang datang 

ke daerah ini. 

4. PENUTUP

4.1.Kesimpulan 

1. Tutupan lahan mangrove di daerah penelitian tersebar secara luas di 11

Desa, 3 Kecamatan, dan 2 Kabupaten. Desa-desa yang mempunyai tutupan

lahan mangrove dengan luasan yang besar diantaranya adalah Desa

Gedangan, Jangakaran, Jatikontal, Jatimalang, Jogoboyo, Karanganyar,

Keburuhan, Malang, Ngentak, Pagak dan Wero. Jumlah tutupan lahan

mangrove yang ada di Daerah tersebut mempunyai luasan 582,08 Ha (tahun

1999), 532,31 Ha (tahun 2009), dan 431,47 Ha (tahun 2019). Perubahan

yang diamati selama kurun 20 tahun menunjukkan terjadinya kerusakan

Gambar 4. 3 Kenampakan mangrove yang sehat
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lahan dengan penyusutan sebesar ±2% per sepuluh tahun dari luasan 

sebelumnya. Lokasi yang terjadi perubahan mangrove diantaranya Desa 

Gedangan yang mengalami perkembangan dari 25,03 Ha menjadi 28,69 Ha 

menjadi 34,36 Ha. 

2. Perubahan ekosistem mangrove di daerah penelitian memiliki pola yang

random (tersebar tidak merata) dengan nilai rasio 0,856060 dan 0,822100.

Pola ini terjadi akibat alih fungsi lahan mangrove menjadi lahan tambak,

permukiman, pertanian dan lahan terbuka, serta dorongan akan kebutuhan

ekonomi masyarakat serta izin alih fungsi lahan yang tidak semua

masyarakat melakukan alih fungsi lahan ini.

3. Perubahan yang terjadi (kerusakan atau perkembangan) diakibatkan dua

faktor: (1) faktor alami yaitu penyakit dan hama yang menyerang tanaman

mangrove dan kondisi lahan yang tidak stabil sehingga tanaman mangrove

tidak mampu beradaptasi dengan baik dan akhirnya mati. (2) Faktor manusia

menjadi sumber terbesar terjadinya perubahan ini, aktivitas manusia

tersebut diantaranya adalah alih fungsi lahan mangrove menjadi lahan

tambak, eksplotasi mangrove secara tidak terkontrol dan penumpukan

sampah di daerah pesisir.

4.2.Saran 

1. Seiring berjalannya waktu, perubahan lahan mangrove yang mengalami

kerusakan semakin meningkat sehingga perlunya dilakukan pengawasan oleh

pihak pemerintah maupun swasta agar mangrove mengalami perkembangan

sehingga ekosistem mangrove di daerah penelitian akan tetap lestari.

2. Minimnya sumber penyedia citra dengan resolusi tinggi menjadi hambatan

untuk melakukan penelitian dengan hasil yang lebih akurat, sehingga perlu

dibutuhkan citra dengan resolusi tinggi (Citra Quickbird, Geo-Eyes, dll) agar

hasil yang diperoleh lebih akurat.

3. Pendampingan oleh pihak pengelola atau tokoh masyarakat yang dianggap

paham akan mangrove perlu dilakukan terkait berbagai informasi tentang

kondisi di lapangan.
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