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ANALISIS AGIHAN TUTUPAN LAHAN MANGROVE TAHUN 2015 

 DAN 2021 DI KAWASAN PESISIR KECAMATAN 

 TRANGKIL KABUPATEN PATI 

 

Abstrak 

Mangrove.adalah ekosistem yang hidup.di antara salah satu Pesisir bibir pantai 

dengan daratan..Pada ekosistem ini mangrove juga mengalami suatu perebedaan 

dalam kurun waktu yang lama yaitu 6 tahun terakhir dari tahun 2015 - 2021. 

Perubahan ini juga diperlukan untuk pemetaan agar mengetahui lokasi serta 

luasan perbedaan mangrove yang ada. Sehingga pada skripsi ini juga bertujuan 

untuk (1) Mengetahui agihan..tutupan..lahan mangrove di kawasan Pesisir, 

Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati tahun 2015 dan tahun 2021, (2) 

Menganalisis perubahan tutupan lahan mangrove di kawasan. Pesisir, Kecamatan 

Trangkil, Kabupaten Pati tahun 2015 dan tahun 2021, (3) Mengidentifikasi 

berbagai faktor yang menyebabkan perubahan luasan tutupan mangrove di 

kawasan Pesisir, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati tahun 2015 dan tahun 

2021. Penelitian.ini.dapat menggunakan sebuah Citra Sentinel 2A dan 2B tahun 

perekaman 2015 dan 2021. Pada Pesebaran lahan mangrove yang dipetakan 

dengan menggunakan digital sistem dengan hasil menginterpretasi citra Sentinel 

2A dan Sentinel 2B dengan metode ROI sample di setiap klasifikasi tutupan 

lahan. Pada Hasil dari.interpretasi lalu dibedakan dengan metode supervised 

maximum likelihood. Pada hasil klasifikasi bertujuan untuk melakukan uji akurasi 

untuk dapat mengetahui beberapa lokasi yang telah terjadi perubahan, serta 

beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan. Hasil dari penelitian ini 

dapat menunjukkan setelah terjadi perubahan lahan mangrove yang selama 6 

tahun terjadi perluasan lahan berubah menjadi 0.213918 Km² (2015) menjadi 

0.458894 Km² (2021). Perubahan lahan mangrove berada di 6 desa dengan suatu 

persentase dalam perubahan yaitu 2% pada setiap 6 tahun saat luasan yang 

sebelumnya. Pada Desa Kertomulyo merupakan sebuah desa yang 

mengembangkan serta memperluas kawasan hutan mangrove dari pada dengan 

desa yang lain. Adapun perubahan yang terjadi pada lahan mangrove memiliki 

suatu bentuk yang tidak merata perkembangnya, adapun karena faktor alam 

seperti suatu penyakit serta hama pada mangrove yang daya adaptasi antar sebaran 

tanam, serta faktor antropogenik yang mempengaruhi eksploitasi  berlebihan dan 

konversi mangrove mengubah lahan menjadi sebuah tambak. 

Kata Kunci: Sebaran Mangrove,Citra Sentinel dan Perubahan Tutupan Mangrove 

Abstract 

Mangroves are a living ecosystem between one of the coasts of the coast and the 

mainland. In this ecosystem, mangroves also experience a difference over a long 

period of time, namely the last 6 years from 2015 - 2021. This change is also 

needed for mapping to find out the location and the extent of the existing 

mangrove differences. So that this thesis also aims to (1) determine the 

distribution of mangrove land cover in the Coastal area, Trangkil District, Pati 

Regency in 2015 and 2021, (2) Analyze changes in mangrove land cover in the 
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area. Pesisir, Trangkil District, Pati Regency in 2015 and 2021, (3) Identifying 

various factors that cause changes in mangrove cover in the Pesisir, Trangkil 

District, Pati Regency in 2015 and 2021. This research can use an Image Sentinel 

2A and 2B recording years 2015 and 2021. In the distribution of mangrove land 

which was mapped using a digital system with the results of interpreting Sentinel 

2A and Sentinel 2B images with the sample ROI method in each land cover 

classification. In the results of the interpretation, it is distinguished by the 

supervised maximum likelihood method. The classification results aim to perform 

an accuracy test to be able to find out several locations that have changed, as well 

as several factors that cause changes. The results of this study can show that after 

a change in mangrove land, which for 6 years there was an expansion of land, it 

changed to 0.213918 Km² (2015) to 0.458894 Km² (2021). Changes in mangrove 

land are in 6 villages with a percentage change of 2% in every 6 years during the 

previous area. Kertomulyo Village is a village that develops and expands the 

mangrove forest area compared to other villages. The changes that occur in 

mangrove land have an uneven form of development, while due to natural factors 

such as a disease and pests in mangroves which have adaptability between 

planting distributions, as well as anthropogenic factors that affect overexploitation 

and conversion of mangroves turning the land into a pond. 

Keywords : Pattern, Distribution, Sentinel Image and Mangrove area change. 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia yaitu sebuah negara.yang mempunyai sebuah lahan mangrove 

terluas salah satu didunia. Adapun hal ini dapat disebabkan oleh garis pantai 

yang panjang serta luas. Adapun hutan Mangrove yang ada di Indonesia 

mempunyai luasan kurang lebih 3 juta Ha yang dapat tumbuh di sepanjang 

95.000 km pesisir di Indonesia. Pada jumlah ini Indonesia mewakili 23% dari 

seluruh ekosistem mangrove di dunia. Keseluruhan mempunyai luasan 

16.530.000 Ha. (Giri et al., 2011). Dengan luas hutan mangrove itu Indonesia 

pada waktu tahun 2017 mempunyai luasan 3489140,68 Ha, yang diantaranya 

1.671.140,75 Ha dengan kondisi yang baik, sedangkan wilayah sisa itu 

mempunyai luasan 1.817.999,93 Ha dengan sisanya berada dalam kondisi 

kurang baik (Radiansyah, 2017).  

Baik kondisi hutan mangrove yang ada di Indonesia dapat semakin 

memprihatinkan karena beberapa data mengekspos terjadinya suatu laju 

kerusakan pada mangrove di Indonesia .Laju kerusakan ini  terjadi selama 3 

dekade terakhir lamanya dengan angka 40% per tahunnya, yang mana yaitu 

laju sebuah kerusakan yang masf. (Cifor, 2015). Adapun perubahan ini dapat 
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terjadi karena sebuah alih fungsi lahan besar-besaran yang menjadi sebuah 

pemukiman, pertanian, industri, maupun yang lain dapat dilakukan oleh 

masyarakat setempat sendiri. Pertambakan liar juga sering dilakukan oleh 

masyarakat setempat maupun orang yang berada diluar. Adapun kayu yang 

dapat menghasilkan bisa digunakan untuk membuat arang dan kayu bakar. 

Sehingga perubahan ini dapat menyebabkan dampak persebaran tutupan lahan 

serta kerapatan hutan mangrove yang ada (Sukardi, 2010). 

Dapat memperhatikan suatu kondisi wilayah kawasan pesisir sepanjang 

± 60 km baik dari ujung utara Kecamatan Dukuhseti sampai dengan ujung 

timur Kecamatan Batangan di Kabupaten Pati, adapun luasan lahan mangrove 

yang ada sampai tahun 2013 yaitu 254,55 Ha atau mencakup 42,42% dari 

sebuah perkiraan suatu luasan yang ada, dengan kondisi tanaman mangrove 

yang secara umum masih dapat dilihat cukup memprihatinkan. Hal ini juga 

dapat dilihat dari sebuah penanaman baru yaitu 16,07 Ha atau (6,72 %), 

tanaman mangrove dalam kondisi yang hidup baik 155,93 ha atau (65,24 %), 

serta tanaman rusak 67 Ha atau (28,03 %), dengan jumlah total tanaman 

mangrove yang berada dikawasan pesisir Kabupaten Pati dapat membentang 

di 7 Kecamatan hanya 254,55 Ha (Dislautkan Kab. Pati, 2013). 

Berdasarkan sebuah data yang ada dari Dislautkan Kab. Pati, 2013 

adapun tutupan lahan mangrove di lokasi kecamatan trangkil juga telah terjadi 

kerusakan. Adapun penyebab rusaknya hutan mangrove itu akibat pembukaan 

lahan tambak serta abrasi yang berlebihan. (Kepala Seksi Perlndungan Dinas 

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati, 2013). Terjadinya suatu Pasang 

tinggi gelombang air laut yang mencapai 2-3 meter dapat menyebabkan terjadi 

berkurangnya kondisi batang tanaman mangrove secara signifikan, sehingga 

dapat terjadi kerusakan pada lahan mangrove lalu terjadi sebuah perubahan 

komposisi dan struktur sebuah vegetasi mangrove (Odum, 1993). Dapat 

Merusak keseimbangan sebuah ekosistem dan habitat, yang menyebabkan 

spesies biota laut yang hidup didalamnya, serta abrasi yang tinggi pada bibir 

pantai (Polidoro, et al, 2010). 
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Ilmu Penginderaan jauh dengan citra Sentinel dapat berguna untuk 

memonitoring sebuah luasan perubahan tutupan lahan mangrove. Dengan 

alasan menggunakan data penginderaan seperti citra sentinel untuk monitoring 

di antaranya yaitu, lebih mudah dari pada melakukan survey lapangan secara 

langsung, Cakupan wilayah yang dapat luas, serta biaya yang lebih murah.  

2. METODE 

Metode survei yang menggunakan sampel dengan pengambilan data langsung. 

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung menggunakan 

interpretasi citra secara langsung dengan ilmu Penginderaan Jauh. Adapun data 

diperoleh dilakukan pengecekan lapangan sampel menggunakan metode 

pengambilan sample yang tertuju. Sample yang digunakan bertujuan untuk 

mengetahui tingkat keakurasian menggunakan uji akurasi dari hasil 

interpretasi dengan citra Sentinel. 

Citra Sentinel dilakukan pemprosesan baik pengkoreksian radiometrik 

dan geometrik sehingga meningkatkan keakuratan pada citra Sentinel. 

Pengkoreksian radiometrik dilakukan dengan menggunakan perubahan nilai 

dari DN dengan TOA Reflektn.. Pengkoreksian radiometrik citra dapat 

digunakan  dengan sofware ENVI yaitu tools Dark Substraction maupun 

aplikasi arcgis. Pengkoreksian ini menunjukan untuk pembuatan value pixel 

yang memiliki pantulan dengan mempresentasikan suatu objek sebenarnya. 

Lalu pengkoreksian geometrik yang menampilkan citra Sentinel yang 

mempnyai nilai RMSe rata-rata paling minisize. Pengkoreksi ini bertjuan 

untuk penempatan citra supaya sesuai dengan batas yang di lapangan. 

Menginterpretasi citra dapat dilakukan membagi objek jadi 6 klasifikasi 

tutupan lahan. Dengan metode ini yaitu metode terbimbing atau (supervised 

maximum likelihood). Sebuah metode yang dikombinasikan yang 

mengaplikasikan metode ROI sample sehingga memberi penggambaran suatu 

objek yang sesuai kelas tutupan lahan yang telah ditentukan. Berguna untuk 

mempermdah baik dalam interpretasi citra Sentinel, dapat digunakan dengan 

komposit dengan citra Sentinel adapaun komposit sbagai berkut: 
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Table 1. Tampilan objek citra Sentinel setelah di komposit 

Objek Tutupan Lahan Sentinel 2 (8, 4, 3) 

Mangrove 

 

Tambak 

 

Lahan Terbuka 

 

Lahan Terbangun 

  

Badan Air.. 

 

Vegetasi Non mangrove 

  

Menganalisis data menggunakan citra sentinel yang terkoreksi. Pada 

Citra Sentinel yang terkoreksi lalu dilakukan interpretasi objek dibagi menjadi 

enam klasifikasi tutupan lahan dengan mengaplikasikan metode ROI sampel 

yang setelah itu diklasifikasi menggunakan metode supervised maximum 

likelihood dengan Arcgis. Pada output interpretasi maka memberikan 

penggambaran bagaimana keadaan pesebaran 6 jenis tutupan lahan pada 

wilayah penelitan tahun 2015 dan 2021.   

Hasil dapat diproleh menggunakan interpretasi citra sentinel 

diklasifikasi lagi menjadi beberapa tutupan lahan seperti tutupan lahan 

mangrove dan tutupan lahan non-mngrove. Stelah diperoleh agihan tutupan 

lahan mangrove dengan non-mangrove lalu dapat dilakukan overlay pada peta 

tutupan lahan mangrove dengan tutupan lahan non-mangrove di lokasi daerah 

penelitian tahun 2015 dengan 2021, sehingga dapat mengetahui agihan tutupan 

lahan mangrove menjadi non-mangrove. Dengan hasil peta dari overlay akan 
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dapat memberi suatu informasi tentang titik-titik yang telah nampak suatu 

perubahan mangrove yang terjadinya pertambahan maupun terjadinya 

krusakan pada lokasi penelitian.>> 

Hasil peta tutupan lahan mangrove dan tutupan lahan non mangrove 

pada hasil overlay dapat memberikan suatu output pada daerah penelitian yang 

mengalami perbedaan baik pertumbuhan atau pengembangan maupun 

pengutangan lahan mangrove, pada agihan perbedaan tutupan lahan mangrove 

yang digunakan sebagai indikasi analisis beberapa faktor yang mempengaruhi 

terjadinya suatu perbedaan luasan lahan mangrove lalu diperkuat dengan 

melakukan survei langsung pada lokasi penelitian dengan wawancara tertuju 

kepada pihak pengelola maupun masyarakat yang tinggal di sekitar daerah 

penelitian. 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada skripsi ini mengklasifkasikan beberapa jenis  tutupan lahan menjadi 

enam klasifikasi adapun beberapa yaitu badan air, lahan terbuka, vegetasi non-

mangrove, mangrove, tambak, dan lahan terbangun. Beberapa tutupan lahan 

yang dimonitorinh dapat mnggunakan data citra Sentinel dengan kurun waktu 

dua perekaman waktu yang berbeda untuk menampilkan terjadinya pesebaran 

tutupan lahan signifikan yang berbeda. Pesebaran tutupan lahan pada lokasi 

penelitian ini yang tergolong cukup relatif.,, 

Tutupan lahan pada lokasi ini mempunyai agihan luasan 22.825297 km², 

dengan didominasi oleh lahan tambak yaitu seluas 9.853827 km² (tahun 2015) 

dan 10.893442 km² (tahun 2021). Pesebaran tutupan lahan tambak yang 

berdasar pada data yang telah didapatkan, lalu terjadinya peningkatan sebagai 

dampak perluasan aktivitas kegiatan mahluk hidup dengan jumlah penduduk 

yang bertambah ataupun suatu hal pokok seperti ekonomi yang meningkat.. 

maka dari itu menunjukan adanya suatu luasan pada lahan yang lain 

mengalami terjadinya suatu perubahan yaitu baik penurunan maupun terjadi 

peningkatan. Sehingga tutupan lahan mangrove mengalami peningkatan 

persebaran yang semakin meluas dari kurun waktu 2015 sampai 2021. Hutan 

mangrove tersebar pada enam desa tertentu dengan beberapa luasan yang 
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berbeda yaitu total 0.213918 km² pada tahun 2015 dan 0.458894 km² pada 

tahun 2021. Sehingga mengakibatkan menurunnya tutupan lahan terbuka lalu 

bertambahnya lahan terbangun yang terdapat pada daerah penelitian. 

Beberaapa lahan terbangun ini menyebar di beberapa wilayah bagian barat 

kawasan lahan mangrove dekat dengan laut. 

Hasil dari suatu interpretasi citra sentinel dengan mengklasifikasikan citra 

sentinel 2, terdapat 6 jenis tutupan lahan pada lokasi penelitian, yang memiliki 

luasan secara berbeda. Adapun luasan tutupan lahan pada daerah penelitian 

dalam kurun waktu yang berbeda bisa dilihat pada Table 2 berikut: 

Table 2.Perkembangan Agihan Tutupan Lahan di Lokasi Penelitian.. 

Jenis Tutupan Lahan>> 
Tahun 

2015 (km²) 2021 (km²) 

Lahan Terbangun 2.182531 3.11993 

Lahan Terbuka 3.330908 1.541459 

Mangrove 0.213918 0.458894 

Vegetasi Non-mangrove 0.752272 1.372782 

Badan Air 5.43879 5.43879 

Tambak 9.853827 10.893442 

Jumlah 21.772246 22.825297 

Sumber.: Penuls..,., 

Hutan mangrove yang secara garis meluas ke beberapa desa di lokasi 

peneltian. Terjadinnya suatu perbedaan terjadi dapat dimonitoring dalam 

kurun enam tahun yanglalu akibat terjadinya penanaman besar-besaran pada 

tahun 2018. Perubahan dapat terjadi karena suatu kerusakan namun juga 

terdapat suatu perkembangan atau pertambahan agihan luasan mangrove di 

beberapa titik yang berbeda. Agihan luasan pada mangrove tersebar 

dibeberapa desa tertentu bisa dilihat pada Gambar 1 sbgai berikut: 
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Gambar 1. Grafik.Perbedaan Lahan Mangrove Kecamatan Kertomulyo 

Berdasarkan Tabel 2 terjadi agihan luasan lahan mangrove yang telah 

mengalami perubahan cukup signifikan. Perkembangan mangrove di Kecamatan 

Trangkil khususnya pada 6 Desa di Kecamatan Trangkil tahun 2015 dan 2021 

disajikan pada Tabel 2. Terdapatnya data perubahan tutupan lahan mangrove pada 

Table 2 yang menampilkan terjadinya perkembangan dari tahun 2015 hingga 

tahun 2021, Kecamatan Trangkil tahun 2015 luas hutan mangrove 0.213918 km² 

meningkat menjadi 0.458894 km². Hasil dari pengukuran menggunakan Satelit 

Citra Sentinel 2 lalu diklasifikasi yang disajikan pada Tabel 2 Selama dua waktu 

perekemana citra yang berebeda dengan kurung waktu enam tahun mulai dari 

tahun 2015, dengan value rata rata terendah terjadinya peningkatan lahan 

mangrove yang ada pada dua Desa Kadilangu dan Tlutup. Peningkatan rata rata 

sedang pada lokasi Desa Guyangan dan Desa Asempapan. Pertambahan rata rata 

tertinggi pada lokasi Desa Kertomulyo dan Sambilawang. Perubahan yang terjadi 

di 6 desa adalah peningkatan Iuasan Desa Kertomulyo pada tahun 2015 

mempunyai luasan 0,10576 km², berkembang manjadi 0,208175 km², dengan 

perkembangan sebesar 0,10% pada 6 tahun terakhir. Berikut ini merupakan peta 

agihan perbedaan lahan mangrove, pada Gambar 2: 
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Gambar 2. Peta Agihan Perubahan tutupan lahan Mangrove 

 

Agihan tutupan lahan yang merupakan kondisi kenampakan fisik 

pada permukaan bumi yang dapat diamati menggunakan citra sentinel. 

Dalam penelitian adapun jenis tutupan lahan yang dibagi 6 klasifikasi 

jenis tutupan lahan diantaranya yaitu vegetasi non-mangrove, badan air, 

mangrove, lahan terbangun, tambak, dan lahan terbuka. Pada daerah 

penelitian terletak dipesisir utara pulau jawa ini mempunyai agihan 

tutupan lahan yang cukup kompleks. Pada tutupan lahan yang diamati 

menggunakan data citra satelit sentinel dengan perekaman yang berbeda  

sehingga agihan lahan yang ada mengalami perbedaan cukup signifikan. 

Pesebaran tutupan lahan mangrove pada gambar 2 merupakan 

hasil dari overlay pada peta tutupan lahan tahun 2015 dan 2021 dengan 

dua perekaman waktu yang berbeda. Pada peta yang ada disusun 

mengacu dari hasil interpretasi citra pengnderaan jauh. Peta tutupan 

lahan Mangrove ini dari overlay menunjukkan beberapa titik lokasi yang 

terjadi perbedaan lahan mangrove. Dengan beberapa lokasi yang terjadi 

suatu perbedaan yang menampilkan terjadinya suatu perubahan secara 
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acak dapat dikarnakan oleh beberapa hal seperti penggantian fungsi 

lahan yang terkhusus mangrove menjadi sebuah tambak atau wisata 

ekonomi lokal, tanah terbuka dan pertanian. Terjadinya pergantian 

fungsi lahan seperti mangrove yang ada di sebelah barat pantai 

kertomulyo, pada sbelah utara kurang lebih 100 meter, berubah tambak 

ikan. Sedangkan hutan mangrove terdapat pada sebelah selatan dari 

sungai  yang berbah menjadi lahan terbangun, tanah terbuka adapun 

lahan pertanian. Perubahan yang Terjadi persebaran secara acak ini 

berdampak dari faktor ekonomi yang dialami warga di pesisir kawasan  

hutan mangrove wilayah penelitian membuat terjadi suatu alih fungs 

lahan menambah suatu pemasukan  masyarakat sekitar yang terdampak 

mangrove sebagai tambak dan lahan pertanian, Untuk memperjelas 

monitoring jenis agihan pada daerah penelitian tahun 2015 dan 2021  

dapat dlihat padaGambar 3 dan 4 sbagai berikut: 

 

 Gambar 3. Peta Agihan Tutupan Lahan pada Tahun 2015   
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Gambar 4. Peta Agihan Tutupan Lahan pada Tahun 2021 

Setlah melakukan survei langsun dengan wawancara kepada pihak yang terkait 

adapun hasil wawancaara pada penelitian ini, merupakan perbedaan pada agihan 

tutupan lahan terjadi akibat 2 faktor yaitu natural dengan kegiatan manusia. 

1. Faktor alami   

Adanya hama menyerang tanaman mangrove itu sendiri. Namun adanya 

hama ini menjadikan faktor rantai makanan yang terbentuk, adapaun Jenis 

penyakit yang ada dapat dijumpai yaitu adanya jamur yang menempel pada 

sebuah batang pohon  mangrove yang berwarana putih pada permukaan daun 

pohon bakau. Adapun penyakit itu, seperti hama menjadi faktor yang 

memengaruhi perubahan agihan mangrove, Oleh karena itu hama ini merusak 

pohon mangrove yang sedang tumbuh serta menyebabkan suatu dampak 

kerusakan yang menjadikan mangrove mati,  

Faktor lingkungan yang merupakan penyebab krusakan dan perbedaan  

mangrove pada lokasi yang dikaji. Berdasarkan apa yang diinformasikan dari 

tokoh masyarakat serta kelompok pengelola lahan, adapun mngrove yang rusak 
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dan telah terjadi perubahan terjadi akibat tidak bisa beradaptasi terhadap climate 

change lingkungan penyebab diantaranya oleh pasang surut air laut yang 

mengakibatkan abrasi sehingga akar mangrove yang tidak kuat akan terbawa arus. 

Berikut merupakan tanaman mangrove yang rusak secara alami seperti Gambar 5 

sebagai berkut : 

 

Gambar 5. Tanaman Mangrove yang mengalami rusak 

2. Faktor Manusa.  

Faktor mempengaruhi terjadnya prubahan tutupan lahan mangrve. Hutan 

mangrove ada pada lokasi yang dikaji ini mempunyai penambahan dengan baik, 

disampaikan oleh Ibu Triana Shinta Dewi S.Pi (Dinas Perikanan dan Kelautan 

Kab. Pati). Perubahan agihan hutan mangrove diawali perluasan tambak tahun 

2013, pada lokasi tambak daerah penelitian lahan pada pesisir yang luas 

kebutuhan air yang sangat mencukup untuk menjadi lahan tambak. Persebaran 

lahan tambak yang terjadi akibat peningkatan pasokan kebutuhan ekonomi 

masyarakat yang tinggi sehingga menjadikan alih fungsi tutupan lahan mangrove 

menjadi tambak, namun karena pasang surut ombak yang cukup tinggi 

mengakibatkan potensi tambak di bibir pantai tidak efektif sehingga padah tahun 

2016 lahan tambak tergusur oleh ombak laut sehingga masyarakat berbondong 

memperluas persebaran lahan mangrove untuk menanggulangi abrasi yang terjadi 

dapat dilhat Gambar 6 Sebagai berkut: 
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Gambar 6. Kondisi mangrove tumbuh baik 

Faktor yang terjadi tidak keseluruhan terejadi kerusakan adapun juga 

penambahan pohon mangrov cukup signifikan karna suatu penanaman masal oleh 

suatu kelompok baik dari masyarakat maupun organisai yg berinisiatif untuk 

menjaga serta melestarikan suatu ekosstem mangrove.Adapun sebagai contoh dari 

adanya kegiatan penanaman yang dilakukan lembaga dapat dilihat di Desa 

Kertomulyo terjadinya perluasan lahan mangrove di desa ini terus mengalami 

penambahan setiap tahunnya dari tahun 2015 sampai 2021 adapun paling banyak 

terjadi penambahan yaitu pada tahun 2019 adanya penanaman besar yang 

dilakukan oleh gabungan dari beberapa organisasi, dikarenakan Wisata Pantai 

Kertomulyo yang menjadi suatu pusat dari pembelajaran dan pelestarian 

dilakukan dari masyarakat ataupun wisatawan (pelajar, mahasiswa dan LSM). 

Kenampakan lapangan lahan mangrove dapt dlihat pada Gambar 7 dibawah ini:  
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Gambar 7. Kondisi mangrove tumbuh baik 

Seirng berjalannya waktu dari masyarakat yang bertempat tinggal sekitar 

lokasi penelitian dapat untuk menjaga kelestarian suatu ekosistem mangrove 

dengan memperdayakannya tidak berlebihan. Adanya ekosistem dimanfaatkan 

sebagai temapt wisata, pencegan terjadinya suatu fenomena abrasi, dan sebaga 

tmpat hdup flora dan fauna yang alami, sehingga untuk mnjga kestabilan 

ekosistem mangrove akan terus terjaga. Upaya edukasi tentang pentingnya 

menjaga kebersihan dari sampah perlu sosialiasasi setiap pengunjung datang 

kedaerah ini. 

4. PENUTUP…. 

4.1 Kesimpulan.…  

1. Hutan mangrove pada lokasi penelitian agihan meluas di 6 Desa  suatu 

Kecamatan Trangkil. Beberapa desa yang mempnyai luasan hutan 

mangrove diantaranya adalah Desa Kadilangu, Tlutup, Kertomulyo, 

Guyangan, Sambilawang, dan Sambilawang. Dengan luasan lahan 

mangrove ada pada daerah penelitian mempunyai total 0.213918 Km² 

(tahun 2015) dan 0.458894 Km²  (tahun 2021). Terjadinya perbedaan yang 

dapat dimonitoring selama 6 tahun terakhir menampilkan terjadinya 

persebaran tutupan lahan mangrove penambahan kurang lebih 2% per 
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enam tahun. Lokasi yang paling banyak terjadi perubahan agihan mangrve 

paling Desa Kertomulyo dari 0,10576 Km²  menjadi 0,208175 Km².    

2. Perubahan suatu ekosistem lahan mangrve pada lokasi penelitian memliki 

agihan yang terstruktur dengan persebaran yang meluas dari timur kebarat. 

Persebaran ini terjadi akibat penanaman yang sangat meluas dari beberapa 

pemerintah dan dukungan dari lembaga masyarakat yang ikut turut 

memonitoring lebih intens.  

3. Perubahan terjadi diakibatkan dua faktor yaitu; (1) faktor alami yaitu 

pasang air laut yang tinggi sehingga menggerus akar mangrove sehingga 

membuat tidak terjadinya perkembangan (2) Faktor manusia akibat 

aktivitas manusia adalah pergantian fungsi lahan mangrove jadi lahan 

tambak diwilayah pesisir, dan mengeksplotasi mangrove secara kurang 

termonitoring dan penumpukan sampah pada daerah pesisr yang membuat 

tanaman mangrove tidak bisa tumbuh. 

4.2 Saran 

1. Perubahan hutan mangrove terjadi suatu kerusakan akan meningkat 

sehngga perlunya diaplikasikan suatu monitoring oleh pihak yang peduli 

dengan mangrove supaya mangrove mengalami perkembangan yang lebih 

baik agar di daerah penelitian akan tetap lestari.  

2. Masyarakat yang mengelola di upayakan paham untuk berbagai informasi 

yang ada pada wilayah pesisir pantai sehingga pihak pengelola lebih 

mengetahui lagi tentang kondisi yang ada di lapangan. 

3. Kurangnya penyedia sebuah citra resolusi yang jelas atau high jadi suatu 

hambatan ketika melakukan proses peneltian ini pada hasil yang kurang 

maksimal atau lebh akurat, sehngga akan lebih baik jika diperlukan citra 

dengan resolusi sangat tinggi seperti Citra Quckbird dan Geo-Eys 

sehingga hasil yang dperoleh lebh maksimal.  
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