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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang tersusun dalam ribuan pulau 

besar dan kecil. Saat ini pulau yang terdaftar dan berkoordinat berjumlah 13.466 

pulau. Selain itu, total panjang garis pantai Indonesia adalah 99.093 kilometer 

(Badan Informasi Geospasial, 2013). Sedangkan berdasarkan informasi 

Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018 yang dipublikasikan dalam Buku Statistik 

Indonesia 2018, Indonesia memiliki 16.056 pulau pada 2017. Jumlah ini berkurang 

1.448 pulau dari sebelumnya sebanyak 17.504 pulau. Pada garis pantai sepanjang 

itu terkandung potensi sumberdaya alam wilayah pesisir yang jumlahnya cukup 

besar salah satunya kawasan hutan mangrove. Berkurangnya jumlah pulau di 

Indonesia seperti yang telah disampaikan sebelumnya mempengaruhi luasan 

kawasan hutan mangrove yang juga tentunya mengalami penurunan.  

Wilayah pesisir merupakan lingkungan yang kaya akan sumberdaya hayati 

maupun non hayati. Wilayah pesisir dan lautan merupakan daerah yang mempunyai 

potensi sumberdaya alam yang besar dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

pembangunan. Wilayah pantai/pesisir mempunyai karakter yang spesifik. Wilayah 

ini merupakan agregasi dari berbagai komponen ekologi dan fisik yang saling 

terkait dan saling mempengaruhi, serta secara ekologis sangat rapuh. Intensitas 

pemanfaatan wilayah ini sangat tinggi diantaranya sebagai pemukiman, budidaya 

perikanan, pertanian dan pariwisata. Indonesia merupakan negara kepulauan yang 

mempunyai potensi sumberdaya pesisir dan lautan yang sangat besar dan beragam. 

Salah satu sumberdaya pesisir di Indonesia adalah ekosistem hutan mangrove. 

Hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem paling produktif di dunia. 

Mereka memperkaya perairan pesisir, menghasilkan produk hutan komersial, 

melindungi garis pantai, dan mendukung perikanan pesisir. Hutan mangrove 

merupakan tipe hutan yang khas dan tumbuh disepanjang pantai atau muara sungai 

yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Mangrove banyak dijumpai di wilayah 
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pesisir yang terlindung dari gempuran ombak dan daerah yang landai di daerah 

tropis dan sub tropis (Food and Agriculture Organization /FAO, 2007). 

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 (LAPAN, 2015). 

Selain itu fungsi mangrove yang tidak kalah penting untuk masyarakat pesisir ialah 

untuk meredam laju gelombang tsunami. Mengacu beberapa fungsi mangrove di 

wilayah pesisir tersebut, dapat dikatakan bahwa ekosistem mangrove sangat penting 

dan harus dijaga serta dilestarikan. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan mangrove 

terbesar dan memiliki kekayaan hayati yang paling banyak. Menurut (Food and 

Agriculture Organization atau FAO tahun 2007, luas ekosistem mangrove di 

Indonesia mencapai 75% dari total mangrove di Asia Tenggara. Kekhasan 

ekosistem mangrove Indonesia adalah memiliki keragaman jenis yang yang 

tertinggi di dunia. Sebaran mangrove di Indonesia terutama di wilayah pesisir 

Sumatera, Kalimantan dan Papua. Luas hutan mangrove di Indonesia berhasil 

meningkat hingga pada tahun 2019 di mana luasnya menjadi 3,56 juta hektar. 

Berarti dengan luas 3,56 hektar mangrove Indonesia tersebut telah menyumbang 

22,6% dari luas total ekosistem mangrove dunia (Food and Agriculture 

Organization /FAO, 2007). Karena hingga saat ini luasan mangrove dunia mencapai 

16,53 juta hektar. Data ini dikemukakan oleh Direktur Lingkungan dan 

Kebencanaan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Sahat M 

Pangabean pada Conference of the Parties (COP) 25  Konvensi Kerangka Kerja 

Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC). 

Jawa Tengah memiliki kota/kabupaten yang berbatasan langsung dengan 

laut, salah satunya Kota Semarang  yang memiliki panjang garis pantai 36,60 km 

menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang (2010). Dengan kondisi 

yang demikian Kota Semarang lantas memiliki kawasan hutan mangrove yang 
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cukup besar. Jenis mangrove yang mendominasi di wilayah pesisir Kota Semarang 

adalah jenis mangrove Avicennia marina (Api-api). Sebenarnya jenis flora 

mangrove di Semarang ditemukan berjumlah 26 jenis terdiri dari mangrove mayor, 

minor dan asosisasi, diantaranya Acanthus (Jeruju Putih), Excoecaria (Buta-buta, 

menengan, madengan, kayu wuta), Sesuvium, Calotropis, Rhizophora (Bakau 

Minyak/Bakau Tanduk/Bakau Puteh), Xylocarpus (Miri, nilih, nyireh, nyiri, nyuru), 

Bruguiera (Brus, tanjang, tanjang putih, tanjang sukim), Ceriops (Tengal, tengar, 

tingi, tinci), dan Lumnitzera (Teruntun (merah), apai-api uding, sesop, sesak, 

geriting). 

Luas area mangrove di wilayah pesisir Kota Semarang sebesar 98,13 hektar 

yang tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Tugu, Kecamatan Genuk, dan 

Kecamatan Semarang Barat. Berdasarkan hasil penelitian terbaru oleh Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kota Semarang dan Fakultas Perikanan dan Ilmun Kelautan 

Universitas Diponegoro tahun 2014 Kecamatan Tugu merupakan salah satu 

kecamatan di Kota Semarang yang memiliki luasan mangrove paling besar 

dibandingkan kawasan lain di Kota Semarang yang memiliki luas area mangrove 

sebesar 68,24 hektar (2014). 

Keberadaan kawasan hutan mangrove ini mendapatkan ancaman berupa 

penurunan luas area mangrove jika tidak dilindungi. Hal ini disebabkan karena 

adanya alih fungsi lahan menjadi kawasan tambak dan industri, adanya erosi serta 

abrasi pantai karena kenaikan muka air laut. Wibowo dan Handayani (2006) 

menjelaskan bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan yang berorientasi 

pada aspek ekonomi, seperti konversi hutan mangrove menjadi area permukiman, 

kegiatan perikanan tambak, rekreasi, dan sebagainya telah memberi dampak negatif 

pada keberadaan ekosistem hutan mangrove. Dahuri dkk (2001) menambahkan 

bahwa beberapa kegiatan pembangunan di wilayah pesisir yang dapat memberikan 

dampak terhadap kelestarian lingkungan meliputi pembangunan kawasan 

permukiman, kegiatan industri, rekreasi dan pariwisata bahari serta konversi hutan 

menjadi area pertambakan. 
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Kerusakan hutan mangrove di Kota Semarang diawali dengan adanya 

booming budidaya udang pada tahun 1980 ‐ 1990. Masyarakat diberi modal untuk 

menguasai kawasan hutan mangrove secara ilegal dan membukanya untuk tambak 

udang, sedangkan kerusakan hutan mangrove di pesisir jawa bagian utara 

diakibatkan oleh alih fungi lahan untuk industri. Hingga tahun 2009, garis pantai di 

pesisir Jawa Tengah sepanjang 690,95 kilometer telah mengalami abrasi seluas 

5.600 hektar (16%). Angka ini belum termasuk kerusakan terumbu karang sekitar 

4.000 hektar dan lahan bekas galian tambang sekitar 400 hektar. Berbagai upaya 

penghijauan garis pantai telah banyak dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat 

sejak tahun 1990 ‐ an. Namun hal ini belum dapat mengatasi bencana yang terjadi 

akibat hilangnya hutan mangrove, seperti banjir rob, abrasi, penurunan lahan dan 

intrusi air laut. 

Eksploitasi kawasan mangrove di Kecamatan Tugu Kota Semarang yang 

terus menerus dilakukan berpotensi mereduksi keanekaragaman spesies tumbuhan 

yang memiliki peran dan fungsi utama secara ekologis dan potensial untuk 

dimanfaatkan secara sosial ekonomi. Akibat dari hal tersebut hutan mangrove di 

kawasan Kecamatan Tugu mengalami penurunan luasan, luas erosi di kawasan 

pantai sekitar hutan mangrove juga mengalamai peningkatan, menurunnya luas 

kawasan hutan mangrove ini juga dapat mengganggu habitat biota yang ada di 

dalamnya. Adanya permasalahan tersebut tentu perlu adanya pemantauan atau 

monitoring terhadap kerusakan kawasan hutan mangrove di Kecamatan Tugu. 

Perbaikan kawasan mangrove di Kecamatan Tugu telah mulai banyak dilakukan 

sejak tahun 2015, dimana hal ini juga dibenarkan oleh Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kota Semarang. Gambar 1 menunjukkan dokumentasi beberapa area 

hutan mangrove yang mengalami kerusakan di daerah penelitian. 
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Gambar 1.1.a Gambar 1.1.b 

  

Gambar 1.1.c Gambar 1.1.d 

Gambar 1. 1.a,b,c,d Kondisi Kawasan Hutan Mangrove di Kecamatan Tugu 

Sumber : Penulis, 2020 

 

Pemantauan kerusakan hutan mangrove tidaklah mudah karena kesulitan 

pemetaan di lapangan merupakan kendala kelangkaan data mangrove. Oleh karena 

hal tersebut penelitian ini memanfaatkan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi 

Geografis (SIG). Penginderaan jauh dan SIG di Indonesia semakin berkembang 

dalam hal teknik dan aplikasinya, terutama di bidang pengelolan sumberdaya hutan. 

Penginderaan jauh sangat efektif dan penting dalam memonitoring tutupan hutan 

mangrove sehingga dapat diketahui seberapa luas area hutan mangrove yang rusak 

atau berkurang. Penginderaan jauh memiliki banyak keunggulan jika dibandingan 

dengan survei langsung di lapangan. Penggunaan teknologi ini cukup tepat untuk 

mendapatkan data permukaan bumi yang kompleks dengan wilayah kajian yang 

cukup luas dengan cepat dan efisien. Salah satu data penginderaan jauh yang dapat 

dimanfaatkan adalah citra satelit Landsat 8 OLI. Landsat OLI memiliki banyak 
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saluran (multispektral) yang mampu membedakan vegetasi mangrove dan bukan 

mangrove berdasarkan karakteristik spektralnya. Landsat 8 OLI berpeluang untuk 

dibidang kehutanan seperti, monitoring penutupan lahan, deforestasi dan degradasi 

pada kawasan hutan. Informasi yang diperoleh dari penginderaan jauh dapat diolah 

dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk membangun basis 

data dari karakteristik lahan. SIG dapat mengelola data dari suatu lahan untuk 

berbagai tujuan yang diinginkan, seperti pemetaan, pemodelan, pemantauan, dan 

pengukuran.  

Melihat beberapa masalah yang telah diuraikan sebelumnya terkait dengan 

adanya kerusakan hutan mangrove yang terjadi di Kecamatan Tugu Kota Semarang 

maka perlu adanya pemantauan atau monitoring terhadap kerusakan kawasan hutan 

mangrove di Kecamatan Tugu. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis 

bermaksud melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS TINGKAT 

KERUSAKAN HUTAN MANGROVE MENGGUNAKAN CITRA LANDSAT 

DI KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG TAHUN 2015 DAN 2020.” 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana agihan perubahan hutan mangrove di Kecamatan Tugu Kota 

Semarang Tahun 2015 dan 2020 ? 

2. Bagaimana agihan kerusakan hutan mangrove di Kecamatan Tugu Kota 

Semarang Tahun 2020 ? 

3. Apa faktor dominan yang mempengaruhi kerusakan hutan mangrove di 

Kecamatan Tugu Kota Semarang ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian sebagai berikut: 

1. Mengetahui agihan perubahan hutan mangrove di Kecamatan Tugu Kota 

Semarang Tahun 2015 dan 2020. 
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2. Mengetahui agihan kerusakan hutan mangrove di Kecamatan Tugu Kota 

Semarang Tahun 2020. 

3. Menganalisis faktor dominan dalam kerusakan hutan mangrove di Kecamatan 

Tugu Kota Semarang. 

 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu : 

1. Bagi pemerintah atau Stakeholders yang terkait juga masyarakat pada umumnya 

dapat memberikan informasi mengenai tingkat kerusakan kawasan hutan 

mangrove di Kecamatan Tugu Kota Semarang. 

2. Memberikan manfaat bagi penerapan teknologi dan ilmu penginderaan jauh 

dalam pengambilan kebijakan pembangunan. 

3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu dasar dan sumber 

penelitian berikutnya yang membahas tentang kawasan mangrove. 

 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1. Telaah Pustaka 

a. Ekosistem Hutan Mangrove  

Mangrove adalah vegetasi hutan yang tumbuh diantara garis pasang surut, 

sehingga hutan mangrove dinamakan juga hutan pasang. Hutan mangrove dapat 

tumbuh pada pantai karang, yaitu pada karang koral mati yang di atasnya 

ditumbuhi selapis tipis pasir atau ditumbuhi lumpur atau pantai berlumpur. 

Hutan mangrove terdapat di daerah pantai yang terus menerus atau berurutan 

terendam dalam air laut dan dipengaruhi pasang surut, tanahnya terdiri atas 

lumpur dan pasir. Secara harafiah, luasan hutan mangrove ini hanya sekitar 3% 

dari luas seluruh kawasan hutan dan 25% dari seluruh hutan mangrove di dunia 

(Saparinto, 2007). Hutan mangrove merupakan komonitas vegetasi pantai tropis, 

yang didominasi oleh beberapa spesies pohon mangrove yang mampu tumbuh 
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dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur. Komonitas 

vegetasi ini umumnya tumbuh pada daerah intertidal dan subtidal yang cukup 

mendapat aliran air, dan terlindung dari gelombang besar dan arus pasang surut 

yang kuat. Karena itu hutan mangrove banyak ditemukan di pantai-pantai teluk 

yang dangkal, estuaria,delta dan daerah pantai yang terlindung (Kenish,1990). 

Tomlinson (1986), kata mangrove berarti tanaman tropis dan komunitasnya 

yang tumbuh pada daerah intertidal. Daerah intertidal adalah wilayah di bawah 

pengaruh pasang surut sepanjang garis pantai, seperti laguna, estuarin, pantai 

dan river banks. Mangrove merupakan ekosistem yang spesifik pada umumnya 

hanya dijumpai pada pantai yang berombak relatif kecil atau bahkan terlindung 

dari ombak, disepanjang delta dan estuaria yang dipengaruhi oleh masukan air 

dan lumpur dari daratan. 

Mangrove merupakan ekosistem yang berada pada wilayah intertidal, 

dimana pada wilayah tersebut terjadi interaksi yang kuat antara perairan laut, 

payau, sungai dan terestrial. Interaksi ini menjadikan ekosistem mangrove 

mempunyai keanekaragam yang tinggi baik berupa flora maupun fauna. 

Mangrove hidup di daerah tropik dan subtropik, terutama pada garis lintang 25° 

LU dan 25° LS. Tumbuh-tumbuhan tersebut berasosiasi dengan organisme lain 

(fungi, mikroba, algae, fauna, dan tumbuhan lainnya) membentuk komunitas 

mangrove. Komunitas mangrove tersebut berinteraksi dengan faktor abiotik 

(iklim, udara, tanah, dan air) membentuk ekosistem mangrove. Tanpa kehadiran 

tumbuhan mangrove, kawasan tersebut tidak dapat disebut sebagai ekosistem 

mangrove (Jayatissa et al. 2002). Ekosistem mangrove merupakan mata rantai 

utama yang berperan sebagai produsen dalam jaring makanan ekosistem pantai. 

Ekosistem ini memiliki produktivitas yang tinggi dengan menyediakan makanan 

berlimpah bagi berbagai jenis hewan laut dan menyediakan tempat berkembang 

biak, memijah, dan membesarkan anak bagi beberapa jenis ikan, kerang, 

kepiting, dan udang. Berbagai jenis ikan baik yang bersifat herbivora, omnivora 

maupun karnivora hidup mencari makan di sekitar mangrove terutama pada 

waktu air pasang (Gunarto 2004). 
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Menurut Soerianegara (1990), hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di 

daerah pantai, biasanya terdapat di daerah teluk dan di muara sungai dengan 

ciriciri: (1) tidak terpengaruh iklim, (2) dipengaruhi pasang surut,  (3) tanah 

tergenang air laut,  (4) tanah rendah pantai, (5) hutan tidak mempunyai struktur 

tajuk,  dan (5) jenis-jenis pohonnya biasanya terdiri dari: (a)  api-api (Avicenia 

sp.), (b) pedada (Sonneratia sp.), (c) bakau (Rhizophora sp.), (d) lacang 

(Bruguiera sp.), (e) nyirih (Xylocarpus sp.), (f) nipah (Nypa sp.). 

Menurut Odum (1972) dalam Gultom Sujadi (2010) struktur ekosistem 

mangrove, secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga tipe formasi, yaitu : 

1. Mangrove Pantai : Pada tipe ini dipengaruhi air laut dominan dari air 

sungai. Struktur horizontal formasi ini dari arah laut ke arah darat adalah 

mulai dari tumbuhan pionir (Sonneratia alba), diikuti oleh komunitas 

campuran Soneratia alba, Avicennia sp, Rhizophora apiculata, 

selanjutnya komunitas murni Rhizophora sp dan akhirnya komunitas 

campuran Rhizophora–Bruguiera. Bila genangan berlanjut, akan ditemui 

komunitas murni Nypa fructicans di belakang komunitas campuran yang 

terakhir. 

2. Mangrove Muara : Pada tipe ini pengaruh air laut sama kuat dengan 

pengaruh air sungai. Mangrove muara dicirikan oleh mintakat tipis 

Rhizophora sp. Di tepian alur, di ikuti komunitas campuran Rhizophora 

– Bruguiera dan diakhiri komunitas murni Nypa sp. 

3. Mangrove sungai : Pada tipe ini pengaruh air sungai lebih dominan 

daripada air laut, dan berkembang pada tepian sungai yang relalif jauh 

dari muara. Mangrove banyak berasosiasi dengan komunitas daratan. 

Lingkungan yang ekstrim menyebabkan mangrove memiliki sistem 

perakaran yang unik untuk bertahan pada substrat lumpur dan untuk mengambil 

oksigen dari udara. Sistem perakaran tersebut merupakan bentuk adaptasi 

mangrove agar mampu melangsungkan kehidupannya (Arief, 2003 dalam 

Febrianingsih 2015). Menurut Saefurahman (2008), mangrove mengembangkan 

struktur akar yang sangat ekstensif dan membentuk jaringan horizontal yang 
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lebar. Selain memperkokoh pohon, akar tersebut juga berfungsi untuk 

mengambil unsur hara dan menahan sedimen. Adapun beberapa tipe akar 

mangrove, antara lain: 

1. Akar banir atau akar papan yaitu akar dengan struktur seperti papan, 

memanjang secara radial dari pangkal batang. Jenis akar ini terdapat 

pada vegetasi jenis Ceriops sp. 

2. Akar pasak atau cakar ayam yaitu akar yang tumbuh terpencar dengan 

anak-anak akar muncul di permukaan seperti tombak berdiri. Jenis akar 

ini terdapat pada vegetasi jenis Avicennia sp dan Sonneratia sp. 

3. Akar tunjang yaitu akar yang mencuat dari batang yang bercabang - 

cabang ke bawah permukaan lumpur dan menggantung seperti busur 

panah. Jenis akar tunjang terdapat pada vegetasi jenis Rhizopora sp. 

4. Akar lutut yaitu akar yang tumbuh mendatar dan bergelombang, di atas 

dan di bawah permukaan air. Jenis akar ini terdapat pada vegetasi jenis 

Bruguiera sp. 

Berikut ini merupakan gambar terkait dengan tipe – tipe akar mangrove 

yang telah tersaji dalah Gambar 1.2.  

 

 

Gambar 1. 2 Tipe - Tipe Akar Mangrove (a) Akar papan (b) Akar cakar ayam 

(c) Akar tunjang (d) Akar lutut 

Sumber: Bengen, 1999 dalam Saefurahman, 2008 

 

Hutan mangrove mempunyai keterkaitan dalam pemenuhan kebutuhan 

manusia sebagai penyedia bahan pangan, papan, dan kesehatan serta 
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lingkungan dibedakan menjadi lima fungsi, menurut Hendry (2012) dalam 

Anurogo (2015), yaitu: 

1. Fungsi fisik kawasan hutan mangrove  

a. menjaga garis pantai agar tetap stabil 

b. melindungi pantai dan tebing sungai dari erosi atau abrasi, serta 

menahan atau menyerap tiupan angina kencang dari laut ke darat. 

c. Menahan sedimen secara periodik sampai terbentuk lahan baru 

d. Sebagai kawasan penyangga proses intrusi atau rembesan air laut ke 

darat, atau sebagai filter air asin menjadi air tawar. 

2. Fungsi kimia kawasan hutan mangrove 

a. Sebagai tempat terjadinya proses daur ulang yang menghasilkan 

oksigen (  ) 

b. Sebagai penyerap karbondioksida (   ) 

c. Sebagai pengolah bahan-bahan limbah hasil pencemaran industry 

3. Fungsi biologi kawasan hutan mangrove  

a. Sebagai penghasil bahan pelapukan yang merupakan sumber 

makanan penting bagi invetebrata kecil pemakan bahan pelapukan, 

kemudian berperan sebagai sumber bahan makanan bagi hewan yang 

lebih besar. 

b. Sebagai kawasan pemijah atau asuhan (nursery ground) bagi udang, 

ikan, kepiting, kerang dan setelah dewasa akan kembali ke lepas 

pantai. 

c. Sebagai kawasan berlindung, bersarang serta berkembang biak bagi 

burung-burung dan satwa lain. 

d. Sebagai sumber plasma nutfah dan sumber genetika. 

e. Sebagai habitat alami bagi berbagai jenis biota darat dan laut lainnya. 

4. Fungsi ekonomi kawasan hutan mangrove  

a. Penghasil kayu, misalnya kayu bakar, arang, serta kayu untuk 

bangunan dan perabot rumah tangga. 
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b. Penghasil bahan baku industri, misalnya pulp, kertas, tekstil, 

makanan, obat-obatan, alkohol, penyamak kulit, kosmetika dan zat 

pewarna. 

c. Penghasil bibit ikan, udang, kerang, kepiting, telur burung dan madu. 

5. Fungsi lainnya  

a. Sebagai kawasan wisata alam pantai dengan keindahan vegetasi dan 

satwa serta berperahu di sekitar mangrove. 

b. Sebagai tempat pendidikan, konservasi, dan penelitian 

b. Wilayah Pesisir  

Pada umumnya wilayah pesisir merupakan suatu wilayah peralihan antara 

daratan dan lautan. Berdasarkan keputusan menteri kelautan dan pariwisata 

Nomor: KEP.10/MEN/2002 tentang pedoman umum perencanaan pengelolaan 

pesisir terpadu, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara 

ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil 

dari garis pantai untuk propinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan 

propinsi) untuk kabupaten/kota dan kearah darat batas administrasi 

kabupaten/kota. 

Pesisir adalah suatu wilayah yang lebih luas dari pada pantai. Wilayah 

pesisir mencakup wilayah daratan sejauh masih mendapat pengaruh laut 

(pasang surut dan perembasan air laut pada daratan) dan wilayah laut sejauh 

masih mendapat pengaruh dari darat (aliran air sungai dan sedimen dari darat). 

Jika dari kejauhan masih terdengar deburan ombak dan merasakan hembusan 

angin laut, daerah tersebut masih disebut pesisir. Menurut badan koordinasi 

survey dan pemetaan nasional (BAKOSURTANAL) batas wilayah pesisir ialah 

daerah yang masih ada pengaruh kegiatan bahari dan sejauh konsentrasi (desa) 

nelayan.   

Kawasan pesisir adalah daerah peralihan/transisi antara ekosistem daratan 

dan lautan. Kawasn ini ke arah darat mencakup daerah yang masih dipengaruhi 

oleh proses-proses kelautan, seperti pasang surut, interusi air laut, gelombang, 

dan angin laut, dan ke arah laut meliputi daerah perairan laut yang masih 
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dipengaruhi oleh proses-proses daratan dan dampak kegiatan manusia, seperti 

aliran air sungai, sedimentasi, dan pencemaran (Cahyadinata, 2009). 

Djunaedi, dkk (2002) menyampaikan bahwa wilayah pantai/pesisir 

mempunyai karakter yang spesifik dan merupakan agregasi dari berbagai 

komponen ekologi dan fisik yang saling terkait dan saling mempengaruhi, serta 

secara ekologis sangat rapuh. Pesisir merupakan wilayah yang rentan terhadap 

perubahan, baik perubahan yang terjadi karena proses alami dan perubahan 

karena campur tangan manusia.    

Kawasan pesisir dikenal sebagai ekosistem perairan yang memiliki potensi 

sumber daya yang sangat besar. Wilayah tersebut telah banyak dimanfaatkan 

dan memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan taraf hidup 

masyarakat di kawasan pesisir dan juga sebagai penghasil pendapatan daerah 

yang sangat penting. Salah satu potensi kawasan pesisir, yakni sebagai 

pengembangan kawasan pariwisata (Fauzi, 2009).  Di wilayah pesisir juga 

memiliki ekosistem yang beragam. Secara umum, jenis ekosistem di wilayah 

pesisir ditinjau dari penggenangan air dan jenis komunitas yang menempatinya 

dapat dikategorikan menjadi dua ekosistem, yaitu ekosistem yang secara 

permanen atau tergenang air secara berkala dan ekosistem yang tidak pernah 

tergenang air. Sedangkan jika ditinjau dari proses terbentuknya, ekosistem 

wilayah pesisir dapat dikelompokkan menjadi ekosistem yang terbentuk secara 

alami dan ekosistem yang sengaja dibentuk atau ekosistem buatan.  

Jenis ekosistem wilayah pesisir tersebut terbentuk melalui proses alami 

antara lain ekosistem estuaria, hutan mangrove, padang lamun, terumbu karang, 

dan pantai berpasir. 

1. Estuaria  

Eustaria adalah suatu tubuh perairan pantai yang semi tertutup, yang 

mempunyai hubungan bebas dengan laut terbuka dan didalamnya ait laut 

terencerkan oleh air tawar yang berasal dari drainase daratan. Eustaria 

biasanya sebagai pusat permukiman berbagai kehidupan. Fungsi dari 
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eustaria cukup banyak antara lain : merupakan daerah mencari ikan, tempat 

pembuangan limbah, jalur transportasi, sumber keperluan air untuk berbagai 

industri dan tempat rekreasi.  

2. Hutan mangrove   

Hutan mangrove merupakan bentuk hutan tropis yang khas, tumbuh 

sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air 

laut. Mangrove tumbuh optimal di wilayah pesisir yang memiliki muara 

sungai besar yang aliran airnya banyak mengandung lumpur. Hutan 

mangrove juga merupakan habitat yang memiliki produktivitas tertinggi 

antara habitat lainnya yang berada di wilayah pesisir.  Hutan mangrove 

memiliki fungsi ekologis penting, yakni sebagai peredam gelombang dan 

angin badai, perlindungan pantai dari abrasi, penahan lumpur dan penagkap 

sedimen yang diangkut oleh aliran air permukaan.   

3. Padang lamun   

Lamun adalah tumbuhan berbunga yang tumbuh bergerombol 

membentuk rumpun dan sering merupakan komponen utama yang dominan 

di lingkungan pesisir. Padang lamun dapat berbentuk tumbuhan satu jenis 

atau lebih, tumbuh bersama-sama sehingga membentuk tumbuhan 

campuran.  Fungsi padang lamun yakni mengikat sedimen, sebagai tempat 

berlindung, mencari makan, tumbuh besar, dan memijah bagi beberapa jenis 

biota laut. Padang lamun dapat di manfaatkan sebagai tempat berbagai jenis 

ikan, kerangkerang dan tiram dan tempat rekreasi atau pariwisata.  

4. Terumbu karang   

Terumbu karang mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia nutrien bagi 

biota perairan, pelindung fisik, tempat bermain dan asuhan berbagai biota, 

terumbu karang juga menghasilkan berbagai produk yang mempunyai nilai 

ekonomi penting seperti berbagai jenis hasil pariwisata, batu karang untuk 

konstruksi. Dari segi estetika, terumbu karang dapat menampilkan 

pemandangan yang sangat indah. 

5. Pantai berpasir   
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Pantai pasir terdiri dari kwarsa dan fledspar, serta pelapukan batu di 

gunung. Pada daerah tertentu, berasal dari pecahan terumbu karang. Pantai 

pasir dibatasi hanya di daerah yang mempunyai gerakan air yang kuat 

mengangkut pertikel-partikel yang halus dan ringan (Dahuri dkk, 1996). 

Parameter lingkungan yang berpengaruh di pantai pasir adalah pola arus 

yang mengangkut pasir halus, gelombang yang melepaskan energinya di 

pantai, serta angin yang menerbangkan pasir halus yang kering dan 

memindahkan ke tempat lain. 

 

c. Penginderaan Jauh 

Berbagai macam definisi penginderaan jauh telah disampaikan oleh para 

ahli. Berikut diberikan beberapa definisi menurut beberapa orang yang ahli 

dalam bidang penginderaan jauh. Menurut Lillesand dan Kiefer (1979), 

Penginderaan Jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang 

obyek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh 

dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap obyek, daerah, atau 

gejala yang dikaji. Menurut Colwell (1984), Penginderaaan Jauh yaitu suatu 

pengukuran atau perolehan data pada objek di permukaan bumi dari satelit atau 

instrumen lain di atas atau jauh dari objek yang diindera. Menurut Curran 

(1985), Penginderaan Jauh yaitu penggunaan sensor radiasi elektromagnetik 

untuk merekam gambar lingkungan bumi yang dapat diinterpretasikan sehingga 

menghasilkan informasi yang berguna.  Menurut Lindgren (1985), 

Penginderaan Jauh yaitu berbagai teknik yang dikembangkan untuk perolehan 

dan analisis informasi tentang bumi.  Sabins (1996) dalam Kerle et al. (2004) 

menjelaskan bahwa penginderaan jauh adalah ilmu untuk memperoleh, 

mengolah dan menginterpretasi citra yang telah direkam yang berasal dari 

interaksi antara gelombang elektromagnetik dengan sutau objek. 

Penginderaan jauh sebagai ilmu, teknologi dan seni untuk mendeteksi 

dan/atau mengukur obyek atau fenomena di bumi tanpa menyentuh obyek itu 
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sendiri memerlukan kamera untuk menangkap pantulan sinar dari obyek 

tersebut. Untuk itu digunakan kamera yang terpasang pada wahana ruang 

angkasa yang diluncurkan ke angkasa luar dan sering disebut sebagai satelit.  

Kamera yang dipasang pada satelit berfungsi sebagai indera penglihatan yang 

melakukan perekaman terhadap permukaan bumi pada saat satelit tersebut 

beredar mengitari bumi menurut garis orbit atau edarnya. Sensor yang ada pada 

kamera akan mendeteksi informasi permukaan bumi melalui energi radiasi 

matahari yang dipantulkan oleh permukaan ke atas, data energi pantulan radiasi 

ini diolah menjadi gejala listrik dan data dikirim ke stasiun pengolahan satelit 

yang ada di bumi. Dalam sistem penginderaan jauh terdapat 4 komponen utama 

yaitu: (1) sumber energi, (2) interaksi energi dengan atmosfer, (3) sensor 

sebagai alat mendeteksi informasi dan (4) obyek yang menjadi sasaran 

pengamatan.  

Sumber tenaga yang digunakan dalam penginderaan jauh terdapat dua jenis 

yaitu sumber tenaga alamiah dan sumber tenaga buatan. Sumber tenaga yang 

utama di bumi adalah sinar matahari. Adanya sumber tenaga yang mengenai 

objek di permukaan bumi akan menimbulkan interaksi antara tenaga dan objek 

(Sutanto, 1992). Tenaga yang mengenai objek akan dipantulkan yang kemudian 

terekam oleh sensor. Selain itu tenaga juga dapat berasal dari obyek yang 

dipancarkan ke sensor. Jumlah tenaga matahari yang sampai ke permukaan 

bumi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu waktu (jam dan musim), lokasi 

serta kondisi cuaca. Ketiga faktor tersebut berpengaruh terhadap intensitas sinar 

matahari yangditerima objek permukaan bumi.  

Identifikasi obyek dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh 

dilaksanakan dengan beberapa pendekatan antara lain; karakteristik spektral 

citra, visualisasi, floristik, geografi dan phsygonomik (Hartono, 1998), 

Khususnya pada sistem satelit (citra satelit) lebih banyak didasarkan atas 

karakteristik spektral. Obyek yang berbeda akan memberikan pantulan spektral 

yang berbeda pula, bahkan obyek yang sama dengan kondisi dan kerapatan yang 

berbeda akan memberikan nilai spektral yang berbeda. (swain, 1978).  
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Ekosistem mangrove adalah salah satu obyek yang bisa di indentifikasi 

dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh. Letak geografi ekosistem 

mangrove yang berada pada daerah peralihan darat dan laut memberikan efek 

perekaman yang khas jika dibandingkan obyek vegetasi darat lainnya. Efek 

perekaman tersebut  sangat erat kaitannya dengan karakteritik spektral 

ekosistem mangrove, hingga dalam identifikasi memerlukan suatu transformasi 

tersendiri. Pada umumnya untuk deteksi vegetasi digunakan transformasi indeks 

vegetasi (Danoedoro, 1996).  

Indeks vegetasi merupakan suatu algoritma yang diterapkan terhadap citra 

satelit, untuk menonjolkan aspek kerapatan vegetasi ataupun aspek lain yang 

berkaitan dengan kerapatan, misalnya biomassa, Leaf Area Index (LAI), 

konsentrasi klorofil. Atau lebih praktis, indeks vegetasi adalah merupakan suatu 

transformasi matematis yang melibatkan beberapa saluran sekaligus untuk 

menghasilkan citra baru yang lebih representatif dalam menyajikan aspek-aspek 

yang berkaitan dengan vegetasi (Danoedoro, 1996).  Selanjutnya dikatakan 

Jensen (1998) bahwa metode analisa indeks vegetasi ada beberapa macam 

antara lain ; NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), GI (Green 

Indeks) dan WI (Wetness Index).   

Berdasarkan atas fenomena tersebut maka perlu dilakukan pengkajian 

tentang identifikasi jenis dan kerapatan ekosistem mangrove dengan 

menggunakan transformasi indeks vegetasi serta menguji beberapa indeks 

vegetasi dalam hal ini NDVI, GI dan WI dalam hal efektifitas dalam identifikasi 

jenis dan kerapatan mengrove jenis Rhizophora mucronata, saluran merah dan 

band 4 yang lebih dikenal dengan saluran inframerah dekat. Kelebihan kedua 

saluran ini untuk identifikasi vegetasi adalah obyek akan memberikan tanggapan 

spektral yang tinggi (Swain, 1978) .   

Menurut Ryan (1997), perhitungan NDVI didasarkan pada prinsip bahwa 

tanaman hijau tumbuh secara sangat efektif dengan menyerap radiasi di daerah 

spektrum cahaya tampak (PAR atau Photosynthetically Aktif Radiation), 

sementara itu tanaman hijau sangat memantulkan radiasi dari daerah inframerah 
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dekat. Konsep pola spektral di dasarkan oleh prinsip ini menggunakan hanya 

citra band merah adalah sebagai berikut : 

   NDVI    =     (NIR – Red) / (NIR+Red) 

Dimana : 

NIR= radiasi inframerah dekat dari piksel. 

Red= radiasi cahaya merah dari piksel 

Nilai NDVI berkisar dari -1 (yang biasanya air) sampai +1 (vegetasi lebat). 

 

 

 

d. Landsat 8 OLI (Opertional Land Imager) 

Teknologi penginderaan jauh satelit dipelopori oleh NASA Amerika Serikat 

dengan diluncurkannya satelit sumberdaya alam yang pertama, yang disebut 

ERTS-1 (Earth Resources Technology Satellite) pada tanggal 23 Juli 1972, 

menyusul ERTS-2 pada tahun 1975, satelit ini membawa sensor RBV (Retore 

Beam Vidcin) dan MSS (Multi Spectral Scanner) yang mempunyai resolusi 

spasial 80 x 80 m. Satelit ERTS-1, ERTS-2 yang kemudian setelah diluncurkan 

berganti nama menjadi Landsat 1, Landsat 2, diteruskan dengan seriseri 

berikutnya, yaitu Landsat 3, 4, 5, 6,7 dan terakhir adalah Landsat 8 yang 

diorbitkan tanggal 11 Februari 2013, NASA melakukan peluncuran satelit 

Landsat Data Continuity Mission (LDCM). Satelit ini mulai menyediakan 

produk citra open access sejak tanggal 30 Mei 2013, menandai perkembangan 

baru dunia antariksa. NASA lalu menyerahkan satelit LDCM kepada USGS 

sebagai pengguna data terhitung 30 Mei tersebut. Satelit ini kemudian lebih 

dikenal sebagai Landsat 8. Pengelolaan arsip data citra masih ditangani oleh 

Earth Resources Observation and Science (EROS) Center. Landsat 8 hanya 

memerlukan waktu 99 menit untuk mengorbit bumi dan melakukan liputan pada 

area yang sama setiap 16 hari sekali. Resolusi temporal ini tidak berbeda dengan 

landsat versi sebelumnya. 
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Seperti dipublikasikan oleh USGS, satelit landsat 8 terbang dengan 

ketinggian 705 km dari permukaan bumi dan memiliki area scan seluas 170 km 

x 183 km (mirip dengan landsat versi sebelumnya). NASA sendiri menargetkan 

satelit landsat versi terbarunya ini mengemban misi selama 5 tahun beroperasi 

(sensor OLI dirancang 5 tahun dan sensor TIRS 3 tahun). Tidak menutup 

kemungkinan umur produktif landsat 8 dapat lebih panjang dari umur yang 

dicanangkan sebagaimana terjadi pada landsat 5 (TM) yang awalnya ditargetkan 

hanya beroperasi 3 tahun namun ternyata sampai tahun 2012 masih bisa 

berfungsi. 

Satelit landsat 8 memiliki sensor Onboard Operational Land Imager (OLI) 

dan Thermal Infrared Sensor (TIRS) dengan jumlah kanal sebanyak 11 buah. 

Diantara kanal-kanal tersebut, 9 kanal (band 1-9) berada pada OLI dan 2 lainnya 

(band 10 dan 11) pada TIRS. Sebagian besar kanal memiliki spesifikasi mirip 

dengan landsat 7. Berikut  merupakan tabel yang menjelaskan karakterisktik 

band-band yang terdapat pada citra landast 8. 

 

 

Band Panjang Gelombang Sensor  Resolusi 

1 0,43 – 0,45 Visible  30 m 

2 0,45 – 0,51 Visible 30 m 

3 0,53 – 0,59  Visible 30 m 

4 0,64 – 0,67  Near - infrared 30 m 

5 0,85 – 0,88 Near - infrared 30 m 

6 1,57 – 1,65 SWIR 1 30 m 

7 2,11 – 2,29 SWIR 2 30 m 

8 0,50 – 0,68 Pankromatik  15 m 

9 1,36 – 1,38 Cirrus  30 m 

10 10,6 – 11,19  TIRS 1 100 m 

11 11,5 – 12,51 TIRS 2 100 m 

 Sumber : www.earthexplorer.usgs.gov 

 

e. Interpretasi Citra Penginderaan Jauh 

Tabel 1. 1 Band Citra Landsat 8 

http://www.earthexplorer.usgs.gov/
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Interpretasi citra adalah proses pengkajian citra melalui proses identifikasi 

dan penilaian mengenai objek yang tampak pada citra. Dengan kata lain, 

interpretasi citra merupakan suatu proses pengenalan objek yang berupa gambar 

(citra) untuk digunakan dalam disiplin ilmu tertentu seperti Geologi, Geografi, 

Ekologi, Geodesi dan disiplin ilmu lainnya. 

Tahapan kegiatan yang diperlukan dalam pengenalan objek yang tergambar 

pada citra, yaitu : (1). Deteksi yaitu pengenalan objek yang mempunyai 

karakteristik tertentu oleh sensor. (2.) Identifikasi yaitu mencirikan objek 

dengan menggunakan data rujukan. (3.) Analisis yaitu mengumpulkan 

keterangan lebih lanjut secara terperinci. Pengenalan objek merupakan bagian 

penting dalam interpretasi citra. Untuk itu, identitas dan jenis objek pada citra 

sangat diperlukan dalam analisis pemecahan masalah. Karakteristik objek pada 

citra dapat digunakan untuk mengenali objek yang dimaksud dengan unsur 

interpretasi.  

Menurut Lillesand dan Kiefer (1990), unsur interpretasi yang dimaksud 

dalam hal ini adalah: (1.) Rona dan Warna Rona dan warna merupakan unsur 

pengenal utama atau primer terhadap suatu objek pada citra penginderaan jauh. 

Rona ialah tingkat kegelapan atau tingkat kecerahan objek pada citra, sedangkan 

warna ialah wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum 

sempit, lebih sempit dari spektrum tampak. (2.) Bentuk Bentuk merupakan 

variabel kualitatif yang memberikan konfigurasi atau kerangka suatu objek 

sebagaimana terekam pada citra penginderaan jauh. (3.) Ukuran Ukuran 

merupakan ciri objek yang antara lain berupa jarak, luas, tinggi lereng dan 

volume. Ukuran objek citra berupa skala. (4.) Tekstur Tekstur adalah frekuensi 

perubahan rona pada citra. Tekstur dinyatakan dengan kasar, halus atau sedang. 

Contoh: hutan bertekstur kasar, belukar bertekstur sedang, semak bertekstur 

halus. (5.) Pola Pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai 

bagi banyak objek bentukan manusia dan beberapa objek alamiah. Contoh: 

perkebunan karet atau kelapa sawit akan mudah dibedakan dengan hutan dengan 

pola dan jarak tanam yang seragam. (6.) Bayangan Bayangan sering menjadi 



21 
 

 
 

kunci pengenlan yang penting bagi beberapa objek dengan karakteristik tertentu. 

Sebagai contoh, jika objek menara diambil tepat dari atas, objek tersebut 

tersebut tidak dapat diindefikasi secara langsung. 

 

f. Klasifikasi Multispektral  

Klasifikasi multispektral merupakan suatu algoritma yang dirancang untuk 

menurunkan informasi tematik dengan cara mengelompokkan fenomena 

berdasarkan kriteria tertentu. Pada klasifikasi multispectral kriteria yang 

digunakan adalah nilai spektral pada beberapa saluran sekaligus. Asumsi awal 

dalam klasifikasi multispektral ialah bahwa tiap objek dapat dibedakan dari 

yanglain berdasarkan nilai spektralnya (Danoedoro, 1996).   

Menurut Danoedoro (1996), klasifikasi multispektral dibedakan menjadi dua 

jenis yaitu klasifikasi supervised dan klasifikasi unsupervised. Klasifikasi 

supervised adalah pengelompokan objek yang terekam pada citra satelit 

penginderaan jauh dengan mengacu pada sampel yang telah diberikan oleh 

operator seperti melakukan klasifikasi objek secara manual. Namun, dalam hal 

ini dapat terjadi perbedaan persepsi pada sampel antara analis dan komputer. 

Operator menginterpretasi citra yang tampak pada layar monitor komputer 

sebagai objek yang menempati ruang misalnya lahan terbangun, sungai, dan 

laut. Namun, komputer hanya akan mengenali sebagai kumpulan piksel dengan 

nilai di tiap pikselnya yang kemudian dilakukan komputasi statistik terhadap 

piksel berdasar sampel yang telah diberikan oleh operator. Sedangkan untuk 

Klasifikasi unsupervised ini merupakan inversi dari klasifikasi supervised yang 

mana klasifikasi ini dilakukan secara otomatis oleh komputer tanpa adanya 

intervensi oleh operator. 

g. Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Menurut (Aronoff, 1989) SIG adalah sistem yang berbasiskan komputer 

yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi – informasi 

geografi. SIG dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis 
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objek – objek dan fenomena dimana lokasi geografi merupakan karakteristik 

yang penting atau kritis untuk dianalisis. Berarti SIG merupakan sistem 

komputer yang memiliki empat kemampuan berikut dalam menangani data yang 

bereferensi geografi: (a) masukan, (b) manjemen data (penyimpanan dan 

pemanggilan data), (c) analisis dan manipulasi data, (d) keluaran. Sementara itu 

Gistut dalam Prahasta (2005) mendefinisikan SIG sebagai sistem yang dapat 

mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan 

deskripsi – deskripsi lokal dengan karakteristik – karakteristik fenomena yang 

ditemukan di lokasi tersebut. SIG yang lengkap mencakup metodologi dan 

teknologi yang diperlukan yaitu, data spasial, perangkat keras, perangkat lunak, 

dan struktur organisasi.  

SIG merupakan sistem kompleks yang biasanya  terintegrasi  dengan 

lingkungan sistem-sistem komputer yang lain di tingkat fungsional dan jaringan. 

Sistem SIG menurut Gistut dalam Prahasta (2005) terdiri dari beberapa 

kompenen, antara lain : 

1. Perangkat Keras : Adapun perangkat keras yang sering digunakan untuk 

SIG adalah komputer (PC), mouse, digitizer, printer, plotter,  dan 

scanner. 

2. Perangkat Lunak : Perangkat lunak SIG menyediakan fungsi untuk 

masukan, menyimpan, menganalisis dan menampilkan data dalam 

bentuk geografis. Perangkat lunak SIG yang umum digunakan adalah 

Arcview, Map Info, Erdas 

3. Data dan Informasi Geografi : SIG dapat mengumpulkan dan 

menyimpan data yang diperlukan baik secara tidak langsung maupun 

mengimpornya dari perangkat lunak SIG lainnya maupun secara 

langsung dengan cara dijitasi data spasial dari peta dan masukan data 

atributnya dari tabel dan laporan dengan menggunakan keyboard. 

4. Manajemen (SDM) : Suatu proyek SIG akan berhasil jika dikelola 

dengan baik dan dikerjakan oleh orang-orang  yang  memiliki  keahlian 

yang tepat pada semua tingkatan. 
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Komponen SIG yang telah disebutkan di atas, SIG dapat mempresentasikan 

real world (dunia nyata) di atas monitor komputer sebagaimana lembaran peta 

dapat mempresentasikan dunia nyata di atas kertas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian terkait dengan pemetaan tingkat kerusakan kawasan hutan 

mangrove telah dilakukan oleh beberapa pihak yang kemudian menjadi salah 

satu referensi dan bahan untuk penelitian yang dilakukan saat ini. Berikut ini 

beberapa penelitian terkait pemetaan kerusakan kawasan hutan mangrove secara 

garis besar: 

I Wayan Rumada (2013) telah melakukan sebuah penelitian untuk 

mengidentifikasi kerusakan hutan mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai 

Bali pada tahun 2013. Penelitian yang telah dilakukan tersebut mengunakan 

metode peginderaan jauh teknik interpretasi citra satelit digital dengan analisis 

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) dan observasi lapangan. 

Metode tersebut yang kemudian digunakan dalam penelitian ini, yang juga 

menggunakan citra satelit jenis Landsat 8 OLI. Metode pengolahan data juga 

sama yaitu terdiri dari pra lapangan, lapangan, dan pasca lapangan. Sedangkan 

hal yang menjadi pembeda terletak pada identifikasi luas kerusakan mangrove 

pada penelitia tersebut.  

Sari Umayah (2014) melakukan penelitian yang berjudul “Tingkat 

Kerusakan Ekosistem Mangrove di Desa Teluk Belitung Kecamatan Merbau 
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Kabupaten Kepulauan Meranti.” Penelitian ini bertujuan untuk menentukan 

tingkat kerusakan ekosistem hutan mangrove berdasarkan kerapatan dan tutupan 

hutan mangrove serta menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dan 

pemahamannya dalam upaya rehabilitasi ekosistem hutan mangrove. Penelitian 

yang akan dilakukan nanti mengambil beberapa hal penting yang sama seperti 

dalam hal metode pengambilan sampel mangrove sebagai bahan untuk uji 

akurasi. Namun hal yang berbeda dari penelitian ini terletak pada penggunaan 

kuisioner untuk mendapatkan gambaran terkait dengan partisipasi masyarakat 

setempat dalam upaya rehabilitasi kawasan mangrove tersebut. 

Ratri Ma’rifatun Nisaa (2015) melakukan penelitian dengan judul “ 

Pemetaan Kerusakan Mangrove Menggunakan Citra Landsat Oli Di Delta 

Mahakam, Kalimatan Timur”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kondisi kerusakan mangrove di Delta Mahakam, Kalimantan Timur. 

Beberapa hal yang peneliti ambil dalam penelitian ini diantaranya terkait dengan 

tahapan atau metode penelitiannya. Dimana tahap penelitiannya terbagi dalam 

Pra lapangan, lapangan, dan pasca lapangan serta pengolahan data dengan 

metode transformasi indeks vegetasi Normalized Difference Vegetation Index 

(NDVI). Namun dalam penelitian yang telah dilakukan tersebut tidak 

menjelaskan bagaimana faktor dominan yang menyebabkan kerusakan hutan 

mangrove di lokasi penelitiannya.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, seluruh 

penelitian tersebut memiliki sebuah objek kajian yang sama yaitu pemetaan 

tingkat kerusakan kawasan hutan mangrove. Metode yang digunakan pada 

penelitian tersebut juga memiliki kesamaan dengan yang akan dilakukan pada 

penelitian ini yaitu dengan Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) dan 

survei lapangan. Sedangkan perbedaannya terletak pada dua tujuan yang telah 

dijelaskan dalam penelitian yaitu berkaitan dengan bagaimana agihan perubahan 

kawasan hutan mangrove dan faktor – faktor dominan apa saja yang dapat 

mempengaruhi kerusakannya. Untuk rincian penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya disajikan pada Tabel 1.2. 
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Tabel 1. 2 Perbandingan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumya 

Peneliti  Judul Penelitian Wilayah 

Kajian 

Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

I Wayan 

Rumada 

(2013) 

Interpretasi citra satelit 

Landsat 8  untuk 

identifikasi kerusakan 

hutan mangrove di 

Taman Hutan Raya 

Ngurah Rai Bali 

Taman Hutan 

Raya Ngurah 

Rai Bali 

1. Mengetahui kondisi 

dan kerusakan hutan 

mangrove pada tahun 

2013 melalui citra 

satelit landsat 8. 

2. Mengetahui luas 

kerusakan yang 

diperoleh dari citra 

satelit landsat 8 di 

Tahura Ngurah Rai 

Bali, juga 

diidentifikasi. 

Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

metode peginderaan jauh 

teknik interpretasi citra 

satelit digital dengan analisis 

NDVI (Normalized 

Difference Vegetation Index) 

dan observasi lapangan. 

1. Berdasarkan hasil 

penelitian penginderaan 

jauh dengan teknik 

interpretasi citra digital 

diperoleh kenampakaan 

hasil indeks mangrove 

(IM) dengan komposit 

653 (RGB) berwarna 

hijau tua dan vegetasi 

daratan berwarna hijau 

muda 

2. Peta kerusakan hutan 

mangrove Taman Hutan 

Raya Ngurah Rai Bali 

Tahun 2013 

Sari 

Umayah 

(2014) 

Analisis tingkat 

kerusakan ekosistem 

mangrove di Desa 

Desa Teluk 

Belitung 

Kecamatan 

1. Menentukan tingkat 

kerusakan ekosistem 

hutan mangrove 

1. Kerusakan vegetasi 

mangrove dapat 

dilakukan dengan 

Hasil perubahan penurunan 

luasan ekosistem hutan 

mangrove setiap lima tahun 
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Teluk Belitung 

Kecamatan Merbau 

Kabupaten Kepulauan 

Meranti  

  

 

Merbau 

Kabupaten 

Kepulauan 

Meranti 

berdasarkan kerapatan 

dan tutupan hutan 

mangrove. 

2. Menggambarkan 

tingkat partisipasi 

masyarakat dan 

pemahamannya dalam 

upaya rehabilitasi 

ekosistem hutan 

mangrove. 

menggunakan metode 

transek garis dimana 

dilakukan sepanjang 

pinggir pantai dengan 

ukuran plot 10 x 10 m 

sebanyak 15 plot. 

2. Menentukan sebaran, 

luasan dan perubahan 

tutupan lahan mangrove 

yang diperoleh dengan 

menganalis tutupan lahan 

berdasarkan citra 

komposit warna (RGB 

654 Landsat-8 TM tahun 

2012 danRGB 543 

Landsat 5 tahun 2000-

2010) dan klasifikasi 

tutupan lahan secara 

manual (digitasi) serta 

data lapangan. 

disajikan dalam bentuk peta 

yang dibuat berdasarkan 

citra satelit dan GIS 

Ratri Analisis kerusakan Delta Mengetahui kondisi 1. Tahap pra-lapangan 1. Grafik regresi antara 



27 
 

 
 

Ma’rifatun 

Nisaa 

(2015) 

mangrove 

menggunakan citra 

Landsat Oli di Delta 

Mahakam, Kalimatan 

Timur 

Mahakam, 

Kalimatan 

Timur 

kerusakan mangrove di 

Delta Mahakam. 

meliputi pemrosesan 

citra berupa koreksi 

radiometrik, masking 

citra dan transformasi 

NDVI. 

2. Tahap lapangan 

dilakukan untuk 

memperoleh informasi 

kerapatan mangrove 

secara aktual di 

lapangan. 

3. Tahap pasca-lapangan 

dilakukan untuk 

mengolah data yang 

sudah terkumpul, 

pengujian tingkat akurasi 

dari kerapatan mangrove 

dan pembuatan peta 

kerusakan mangrove. 

nilai NDVI dengan 

kerapatan di lapangan. 

2. Grafik luasan kondisi 

mangrove. 

3. Peta Kerusakan 

Mangrove Delta 

Mahakam Tahun 2015. 
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Viki 

Febrianto 

2020 

Analisis Tingkat 

Kerusakan Hutan 

Mangrove 

Menggunakan Citra 

Landsat Di Kecamatan 

Tugu Kota Semarang 

Tahun 2015 dan 2020 

Kecamatan 

Tugu, Kota 

Semarang 

1. Mengetahui agihan 

hutan mangrove di 

Kecamatan Tugu Kota 

Semarang Tahun 2015 

dan 2020. 

2. Mengetahui agihan 

kerusakan hutan 

mangrove di 

Kecamatan Tugu Kota 

Semarang. 

3. Mengetahui factor 

dominan yang 

mempengaruhi 

kerusakan hutan 

mangrove di 

Kecamatan Tugu Kota 

Semarang 

Metode penelitian dilakukan 

dalam tiga tahapan: 

1. Pra Lapangan  

Tahap ini berupa koreksi 

radiometric pada citra, 

masking citra, dan 

transformasi NDVI. 

2. Lapangan  

Tahap lapangan 

dilakukan untuk 

menentukan titik sampel 

agihan mangrove dan 

validasi tentang kondisi 

di lokasi penelitian. 

3. Pasca Lapangan  

Tahap ketiga ini terdiri 

atas tahap uji akurasi 

kerapatan dan pembuatan 

peta kerusakan 

mangrove. 

1. Persebaran perubahan 

kawasan mangrove di 

Kecamatan Tugu tahun 

2015 dan 2020. 

2. Persebaran tingkat 

kerusakan mangrove di 

Kecamatan Tugu tahun 

2020. 

3. Faktor dominan yang 

berpengaruh terhadap 

kerusakan mangrove di 

kawasan Kecamatan 

Tugu. 
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1.6. Kerangka Penelitian 

Negara yang mempunyai garis pantai terpanjang di dunia, tentunya menyimpan 

potensi sumberdaya alam yang sangat besar dimana diantaranya berupa kawasan 

hutan mangrove. Hutan mangrove secara tidak langsung memberikan manfaat bagi 

perekonomian masyarakat di pesisir. Selain perekonomian ekosistem mangrove 

secara ekologi juga memiliki peranan penting sebagai pencegah abrasi, pemecah 

gelombang laut, penyerapan karbon, dan sebagai habitat untuk biota laut. Namun 

seiring dengan peningkatan populasi manusia mengakibatkan kebutuhan juga ikut 

meningkat yang dapat berimbas pada ekosistem mangrove. Saat ini banyak kasus 

dimana kawasan hutan mangrove mengalami kerusakan dan penurunan luas 

persebarannya yang disebabkan diantaranya karena perubahan alih fungsi lahan 

menjadi kawasan tambak. Permasalahan yang seperti ini harus mampu diidentifikasi 

secara tepat agar kerusakan ekosistem mangrove tidak mengalami peningkatan.  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk melalukan monitoring atau 

pemantauan terhadap kerusakan kawasan hutan mangrove menggunakan data 

Penginderaan Jauh dan SIG. Penggunaan Penginderaan Jauh dan SIG dapat 

dimanfaatkan untuk mengetahui agihan hutan mangrove dan agihan kerusakan hutan 

mangrove sehingga semua  dapat terpantau secara jelas. Data penginderaan jauh 

tersebut kemudian dapat diolah menggunakan metode Normalized Difference 

Vegetation Index (NDVI) dan akan di validasi dengan survei lapangan. Hasil 

pengolahan data tersebut menjadi salah satu acuan dalam mengetahui agihan hutan 

mangrove dan tingkat kerusakan kawasan hutan mangrove di lapangan sehingga nanti 

akan didapatkan kelas – kelas kerusakan mangrove sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku selama ini. Selain itu dengan survei lapangan juga akan dapat diketahui 

secara langsung terkait faktor dominan yang mempengaruhi kerusakan hutan 

mangrove.  
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Diagram Kerangaka Penelitian 

 

 

 

 

 

Kondisi Wilayah Pesisir Kecamatan 

Tugu Kota Semarang 

Berkurangnya kawasan  hutan 

mangrove Kecamatan Tugu Kota 

Semarang 

Penginderaan Jauh dan SIG 

Sebaran mangrove Kerusakan  mangrove 

Faktor dominan kerusakan 

mangrove 
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1.7. Batasan Operasional 

1. Interpretasi citra  

Interpretasi citra merupakan suatu upaya untuk memperoleh informasi terkait 

objek atau fenomena di permukaan bumi menggunakan citra satelit sebagai 

sumbernya (Sutanto, 1986). 

2. Mangrove   

Mangrove adalah suatu komunitas tumbuhan atau suatu individu jenis tumbuhan 

yang membentuk komunitas tersebut di daerah pasang surut (Kusmana, 2002). 

3. Wilayah Kepesisiran  

Wilayah kepesisiran (coastal area) adalah mencakup wilayah darat dan laut, ke 

arah laut dibatasi pada lokasi awal pertama kali gelombang pecah terjadi ketika 

surut terendah dan ke arah darat dibatasi oleh batas terluar bentuklahan 

kepesisiran di pedalaman (Sunarto, 2001). 

4. Koreksi Citra  

Koreksi citra merupakan usaha yang dilakukan untuk mendapatkan citra yang 

memberikan informasi yang baik secara radiometric dan geometric (Danoendro, 

2012). 

5. Overlay  

Overlay adalah proses tumpang-susun beberapa buah peta tematik dalam 

rangkaian kegiatanpengambilan kesimpulan secara spasial (Eko Budiyanto, 

2010). 

 

 

  


