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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki garis pantai 

sepanjang 81.000 km jajaran pantai dan tergabung dalam 17.508 buah pulau yang 

merupakan gabungan antara bentuk ekosistem pantai dan hutan pantai. (Sugiarto, 

2005). Istilah pantai digunakan untuk menggambarkan tempat pertemuan daratan 

dan lautan dalam satu jalur di sepanjang pesisir. Pantai sangat dipengaruhi oleh 

gerakan pasang surut. Kawasan ini akan terlihat selama air surut dan tertutup air 

selama air pasang. Komunitas litoral teradaptasi pada kondisi seperti ini yang 

mampu bertahan dalam gerakan pasang surut yang kuat, terbuka terhadap 

atmosfer dan panas matahari (Murdiyanto, 2003). Indonesia merupakan negara 

kepulauan yang memiliki potensi sumberdaya pesisir yang cukup besar, baik 

hayati maupun nonhayati. Sebagai salah satu ekosistem pesisir, mangrove 

merupakan ekosistem yang unik dan rawan, serta mempunyai fungsi ekologis dan 

ekonomis (Rohana, 2006). 

Ekosistem mangrove terdistribusi di seluruh Kepulauan Indonesia (Noor et 

al. 1999), terutama di sepanjang pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, pesisir 

barat dan timur Kalimantan, lansekap teluk terlindung di Sulawesi, pulau-pulau 

kecil di Maluku, dan pesisir selatan Papua. Mangrove tumbuh pada lansekap 

pantai berlumpur, teluk terlindung, delta, dan pulau - pulau kecil. Hingga kini, 

Indonesia masih menjadi negara dengan mangrove terluas di dunia, meskipun 

deforestasi dan degradasi mangrove terus terjadi (Spalding et al. 2010; Giri et al. 

2011; Richards dan Friess 2016; Bunting et al. 2018). Indonesia memiliki 

ekosistem mangrove terluas di dunia serta memiliki keanekaragaman hayati yang 

paling tinggi. Mempunyai panjang garis pantai sebesar 95,181 km2, Indonesia 

mempunyai luas mangrove sebesar 3.489.140,68 Ha (tahun 2015). Jumlah ini 

setara dengan 23% ekosistem mangrove dunia yaitu dari total luas 16.530.000 

Ha.. Dari luas mangrove di Indonesia, diketahui seluas 1.671.140,75 Ha dalam 
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kondisi baik, sedangkan area sisanya seluas 1.817.999,93 Ha sisanya dalam 

kondisi rusak. (Antung Deddy, 2017). 

Wilayah pesisir pada dasarnya tersusun dari berbagai macam ekosistem 

(mangrove, terumbu karang, estuaria, pantai berpasir dan lainnya) yang satu sama 

lain saling berkait dan tidak berdiri sendiri. Perubahan atau kerusakan yang 

menimpa satu ekosistem akan menimpa ekosistem lainnya. Selain itu wilayah 

pesisir juga dipengaruhi oleh berbagai macam kegiatan manusia maupun proses-

proses alamiah yang terdapat di lahan atas (upland areas) maupun laut lepas 

(oceans).  

Kondisi empiris semacam ini mensyaratkan dalam melakukan pengelolaan 

pesisir dan lautan harus memperhatikan segenap keterkaitan ekosistem yang dapat 

mempengaruhi perubahan suatu wilayah pesisir. Salah satu daerah yang memiliki 

garis pantai adalah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah yaitu sepanjang ± 60 km 

(DepHut, 2006). Garis pantai Kabupaten Pati melintasi 7 kecamatan yaitu 

Dukuhseti, Tayu, Margoyoso, Trangkil, Wedarijaksa, Juwana dan Batangan. 

Secara umum, wilayah pesisir dapat didefinisikan sebagai daerah peralihan antara 

ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut (UU 

No. 27 Tahun 2007). Keadaan ini menyebabkan wilayah pesisir menjadi salah 

satu andalan sumber pendapatan Kabupaten Pati.  Luasan hutan mangrove di  

Kabupaten Pati, yaitu tercantum pada Tabel 1 berikut : 

Tabel 1.1 Luas Hutan Mangrove di Kabupaten Pati Tahun 2013 

No Kecamatan 
Luas Wilayah Kecamatan 

(Ha) 
Luas Hutan Mangrove (Ha) 

1 Dukuhseti 8.159 46,3 

2 Tayu 4.739 25,25 

3 Margoyoso 5.997 28 

4 Trangkil 4.284 28 

5 Wedarijaksa 4.085 54 

6 Juwana 5.593 35 

7 Batangan 5.066 38 

Jumlah 37.923 254,55 

Sumber : Dislautkan Kab. Pati, 2013 
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Gambar 1.1  Lahan Mangrove Tahun 2021 kecamatan Trangkil, Pati 

 

Memperhatikan kondisi kawasan pesisir sepanjang ± 60 km dari ujung 

utara Kecamatan Dukuhseti sampai ujung timur Kecamatan Batangan Kabupaten 

Pati, luas hutan mangrove sampai tahun 2013 sebesar 254,55 Ha atau mencakup 

42,42% dari perkiraan luasan, kondisi tanaman mangrove secara umum masih 

memprihatinkan, hal ini dapat dilihat dari penanaman baru 16,07 Ha (6,72 %), 

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

rusak 67 Ha (28,03 %), sehingga jumlah total tanaman mangrove dikawasan 

pesisir Kabupaten Pati yang membentang di 7 Kecamatan hanya 254,55 Ha 

(Dislautkan Kab. Pati, 2013). Masih banyak tanaman yang dibagian pesisir bibir 

pantai itu sendiri ditanami dengan jenis avecenia dan akan dengan jenis rhizopora 

karena lebih meminimalisir terjadinya abrasi dengan pohonnya yang kuat. Untuk 

mengetahui gambaran tentang kondisi mangrove tahun 2021 dapat lihat pada 

Gambar 1.1 di bawah ini :  

 

Doc. Pribadi 
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Berdasarkan data Dislautkan Kab. Pati, 2013 tutupan lahan mangrove di 

lokasi penelitian telah terjadi kerusakan. Kerusakan hutan mangrove itu terjadi 

akibat pembukaan lahan tambak dan abrasi. (Kepala Seksi Perlindungan Dinas 

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

gelombang air laut mencapai 2-3 meter sehingga 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 didalamnya, serta abrasi pantai (Polidoro, et al, 2010). Pada tahun 

2020 untuk menangani abrasi maka diadakannya penanaman mangrove dapat 

dilihat pada gambar 2 kegiatan penanam mangrove dies natalies PPUP-Tresno 

Segoro. 

Gambar 1.2 Kegiatan Penanaman Bibit Mangrove di Kecamatan Kertomulyo 
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Penginderaan jauh merupakan suatu ilmu dan teknologi untuk 

memperoleh, mengolah dan menginterpretasi citra yang dapat dimanfaatkan 

dalam berbagai  aplikasi  yang  diinginkan.  Penginderaan  jauh telah diakui 

sebagai alat yang ampuh dan efektif dalam mendeteksi penggunaan lahan dan 

perubahan penutupan lahan. Citra satelit digunakan untuk memantau jenis tutupan 

lahan terbatas menurut klasifikasi spektral. (Steininger,  1996 dan Parsa,I.M 

,2014). Alasan menggunakan data penginderaan jauh yaitu untuk memonitoring 

antara lain, biaya yang lebih hemat, serta cakupan yang luas. Teknologi 

penginderaan jauh dapat menjadi bahan yang efisien dalam pemetaan perubahan 

tutupan lahan mangrove. Untuk memonitoring perubahan tutupan lahan di 

kawasan pesisir hutan mangrove kabupaten Pati, Menggunakan citra sentinel 2A 

untuk Tahun 2015 dan pada tahun 2021 menggunakan citra Sentinel 2B. Citra 

sentinel digunakan sebagai bahan utama karena mempunyai cakupan yang luas, 

serta mempunyai band/saluran yang tergolong lengkap sehingga 

mempermudahkan dalam memperoleh data yang akurat. 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem yang digunakan 

untuk memanipulasi (proses, menyimpan, dan pengelolaan), analisa , dan 

penampilan data secara spasial yang berkaitan dengan muka bumi (Linden, 1987). 

SIG yang lengkap memuat metodologi dan teknologi yang dibutuhkan, yaitu data 

keruangan atau data spasial perangkat keras maupun lunak dan struktur organisasi 

(Gistut, 1994). Pengertian SIG menurut Murai tahun 1999 adalah sistem informasi 

yang dimanfaatkan untuk menyimpan, memasukan, memanggil kembali, 

mengolah, menganalisis dan menghasilkan data geografis guna mendukung 

pengumpulan keputusan dalam suatu perencanaan guna lahan, sumber daya, 

lingkungan, dan fasilitas kota lainnya. Empat kemampuan aplikasi Sistem 

Informasi Geografis yang dikenal sebagai 4P atau 4M yaitu 

Pengukuran/Measurement, Pemetaan/Mapping, Pemantauan/Monitoring, 

Pemodelan/Modelling. Aplikasi SIG sendiri  meliputi kegiatan-kegiatan berikut: 

inventarisasi, pemetaan, monitoring, dan pemodelan. Pada penelitian ini 

menggunakan pemetaan, Pemantauan, dan Pengukuran. Pengolahan tutupan lahan 

dimudahkan dengan aplikasi ArcGis yang mana data parameter terkait diproses 
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pada tahap overlay untuk mengetahui perubahan hingga menghasilkan perubahan 

tutupan lahan untuk mangrove pada lokasi penelitian. 

Kurangnya proses yang akomodatif dalam pemberdayaan masyarakat 

pesisir terhadap tanaman mangrove dapat menyebabkan tingkat partisipasi 

masyarakat pesisir yang rendah dalam melalukan pelestarian dan rentan terhadap 

kerusakan tanaman mangrove. Akibat dari kurangnya pemahaman ini masyarakat 

pesisir lebih banyak mengusahakan tanaman mangrove untuk kegiatan usaha yang 

mempunyai dampak secara langsung dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti 

pertambakan, pertanian dan kurang memperhatikan pengelolaan tanaman 

mangrove berkelanjutan sehingga tanaman mangrove tidak tumbuh dan 

berkembang dengan baik. Kurangnya informasi perubahan lahan hutan mangrove 

menjadi salah satu hambatan untuk penanganan yang lebih optimal. Penelitian ini 

digunakan sebagai salah satu alat untuk memetakan perubahan mangrove dan 

sebagai media untuk menyajikan peta perubahan tutupan lahan hutan mangrove di 

pesisir Kecamatan Trangkil, kabupaten Pati. Peneliti ingin menganalisis 

persebaran tutupan lahan Mangrove Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati dengan 

Bantuan Sistem Informasi Geografis, dengan judul “ANALISIS AGIHAN 

TUTUPAN LAHAN MANGROVE TAHUN 2015 DAN 2021 DI KAWASAN 

PESISIR KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI”. 

1.2  Perumusan Masalah 

1. Bagaimana agihan tutupan lahan mangrove di kawasan Pesisir, Kecamatan 

Trangkil, Kabupaten Pati tahun 2015 dan tahun 2021. 

2. Bagaiamana Perubahan lahan mangrove di kawasan Pesisir, Kecamatan 

Trangkil, Kabupaten Pati tahun 2015 dan tahun 2021. 

3. Apa saja faktor utama yang mempengaruhi perubahan hutan mangrove di 

kawasan Pesisir, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati. 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis agihan tutupan lahan mangrove di kawasan Pesisir, 

Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati tahun 2015 dan tahun 2021. 
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2. Menganalisis perubahan tutupan lahan mangrove di kawasan Pesisir, 

Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati tahun 2015 dan tahun 2021. 

3. Mengidentifikasi berbagai faktor utama yang menyebabkan perubahan 

luasan tutupan mangrove di kawasan Pesisir, Kecamatan Trangkil, 

Kabupaten Pati tahun 2015 dan tahun 2021. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

1. Diharapkan dapat digunakan sebagai sumber dan dasar penelitian 

selanjutnya yang membahas tentang ekosistem mangrove. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang  

keberadaan vegetasi mangrove dan fungsinya sehingga dapat 

meningkatkan kelestarian hutan mangrove di kawasan pesisir hutan 

mangrove, kecamatan Trangkil, kabupaten Pati. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

a. Ekosistem 

Ekosistem adalah hubungan timbal balik antar satu organisme dengan 

organisme lain dengan lingkungan yang bersifat kompleks (Resosoedarmo 

dkk., 1986 dalam Indriyanto, 2006). Di dalam setiap organisme 

terdapatnya suatu unsur biotik dan abiotik yang berperan secara fungsional 

dan saling mempengaruhi , mempunyai peran satu sama lain. 

Ekosistem terdiri atas beberapa komponen yang mana menurut Odum 

(1993) dalam indriyanto (2006) menyebutkan bahwa jenis ekosistem 

dikelompokan berdasarkan segi struktur dasar ekosistem, nutrisi dan 

penyusunan yang mana diuraikan sebagai berikut.  

Berdasarkan struktur dasar ekosistem, komponen ekosistem dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu : 

1. Komponen biotik  
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Merupakan komponen yang terdiri atas berbagai jenis mahluk 

hidup, misalnya hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. 

2. Komponen abiotik. 

Merupakan komponen yang terdiri atas benda mati seperti tanah, 

air, udara dan energi. 

Berdasarkan nutrisinya, komponen ekosistem dibagi menjadi dua jenis 

yang diantaranya, yaitu: 

1. Komponen autotrofik 

Merupakan komponen yang terdiri atas berbagai jenis mahluk 

hidup, misalnya hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. 

2. Komponen heterotrofik 

Merupakan komponen yang berperan menggunakan bahan 

organik sebagai bahan makanan pada komponen ini mendapatkan 

makanan dari komponen autotrofik.  

Dalam melakukan pemahaman tentang ekosistem khususnya untuk 

ekosistem mangrove akan mempermudah untuk keterkaitan observasi 

dengan mangrove baik untuk pengelolaan maupun untuk perawatan 

secara berkala memperhatikan beberapa komponen yang didalamnya 

terdapat ekosistem yang terjaga kelangsungan hidupnya 

b. Ekosistem Hutan Mangrove 

Hutan mangrove merupakan tipe hutan tropika dan subtropika yang khas, 

tumbuh di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh 

pasang surut air laut. Mangrove banyak di jumpai di wilayah pesisir yang 

terlindung dari gempuran ombak dan daerah yang landai. Mangrove 

tumbuh optimal di wilayah pesisir yang memiliki muara sungai besar dan 

delta yang aliran airnya banyak mengandung lumpur. Sedangkan di 

wilayah pesisir yang tidak bermuara sungai, pertumbuhan vegetasi 
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mangrove tidak optimal. Mangrove sulit tumbuh di wilayah pesisir yang 

terjal dan berombak besar dengan arus pasang surut kuat, karena kondisi 

ini tidak memungkinkan terjadinya pengendapan lumpur yang diperlukan 

sebagai substrat bagi pertumbuhannya (Nybaken, 1992; Dahuri, 2003). 

Mangrove sendiri didefinisikan atas lokasi hidupnya. Mangrove 

merupakan belukar atau pohon yang tumbuh di kawasan pesisir diantara 

25 – 30 lintang selatan hingga 25-30 lintang utara (ini berbeda untuk tiap 

ahli) dan mampu bertahan terhadap air payau, air laut, dan lokasi di mana 

terjadi penguapan yang membuat air asin dua kali salinitas air laut 

(Kuenzer, et al., 2011).  

Gambar 1.3 Pohon Mangrove Jenis Rhizopora 

Mangrove sendiri secara umum dibagi menjadi 2, yaitu mangrove utama 

dan mangrove peralihan (Tomlinson ,1995). Perbedaan keduanya adalah 

dari jenis adaptasi terhadap air tawar. Pada mangrove utama, spesies 

mangrove yang termasuk di dalamnya sepenuhnya beradaptasi dengan 

kondisi salinitas yang tinggi yang dikontrol oleh pasang surut. Bentuk 

adaptasi tersebut dapat berupa akar nafas atau pnemutofora, bibit yang 

vivipary, mekanisme adaptası sekresi garam, dan adaptası fisiologis 
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terhadap kondisi salinitas tinggi. Pada mangrove peralihan, telah mampu 

beradaptasi dengan salinitas rendah dan atau air tawar, dan bahkan tidak 

mampu beradaptasi dengan salinitas yang tinggi (air laut). Mangrove 

peralihan ini berhabitat pada area pantai ke arah darat. Adapun mangrove 

pada wilayah pesisir kecamatan trankil mendominasi jenis api-apian 

(Avecenia) dikarenakan banyaknya persberan alami oleh angin. 

Secara detail mengenai taksonomi mangrove dapat dijelaskan pada Tabel 

2 dan Tabel 3. Penjelasan mengenai taksonomi mangrove secara detil 

pada tiap family dijabarkan pada subbab berikutnya. 

Tabel 1.2 Jenis genus mangrove utama 

Family Genus 
Jumlah 

Spesies  

Akar 

Gantun 

Avicenniaceae Avicennia 8 ++ 

Combretaceae Laguncularia 1 + 

Lumnitzera 2 + 

Palmae Nypa 1 - 

Rhizoporaceae Bruguiera 6 ++ 

Ceriops 2 ++ 

Kandelia 1 - 

Rhizophora 8 ++ 

Sonneratiaceae Sonneratia 5 ++ 

Total 9 34   

Sumber: Tomlinson (1995) 

Tabel 1.3 Jenis genus mangrove peralihan 

Family Genus 
Jumlah 

Spesies  

Akar 

Gantung 

Bombacaceae Camprostemon 2 + 

Euphorbiaceae Exoecaria 1 (-2) - 

Lythraceae Pemphis 2 - 
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Meliaceae Xylocarpus 2 ++ 

Myrsinaceae Aegiceras 2 - 

Myrtaceae Osbornia 1 - 

Pellicieraceae Pelliciera 1 - 

Plumbaginaceae Aegialitis 2 - 

Pteridaceae Acrostichum 3 - 

Rubiaceae Scypiphora 1 - 

Sterculiaceae Heriteria 3 - 

Total 11 20 - 

Sumber: Tomlinson (1995) 

Keterangan table 2 dan 3: 

+  = memiliki akar gantung dan/atau vivipary, 

++  = memiliki dan terbentuk cukup baik 

-      = tidak memiliki 

a. Karakteristik Hutan Mangrove 

Mangrove adalah jenis hutan tropis dan subtropis yang memiliki ciri khas, 

yaitu tumbuh di wilayah pesisir. Mangrove dapat tumbuh dengan baik di 

yang terlindung dari gempuran ombak yang besar dan dengan kemiringan 

lereng yang relatif landai. Selain itu, mangrove banyak dijumpai di 

wilayah sungai dengan muara yang besar dan delta dimana banyak 

mengandung lumpur. 

Soemodiharjo et al., (1986) dalam Dahuri (2003) menyebutkan bahwa 

mangrove diklasifikasikan dalam 4 kelas, yaitu (1) Delta, yang berada di 

wilayah muara sungai dengan pasang surut rendah, (2) dataran lumpur 

pinggir pantai, (3) dataran pulau yang membentuk pulau kecil saat surut, 

dan (4) dataran pantai yang berada di sepanjang garis pantai. 

b. Parameter Lingkungan 

1. Ketersediaan ari tawar dan salinitas 
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Ketersediaan air tawar dan tingkat salinitas mengendalikan efisiensi 

metabolik vegetasi pada ekosistem hutan mangrove. Ketersediaan air 

tawar dipengaruhi (a) frekuensi dan volume air dari wilayah daratan, (b) 

volume dan frekuensi air dari wilayah perairan laut, (c) tingkat 

penguapan air ke atmosfer. Tanaman mangrove akan tumbuh dengan 

baik apabila konsentrasi antara air laut dan air tawar harus seimbang. 

2. Suplai nutrisi 

Konsentrasi nutrisi yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup di 

wilayah ekosistem mangrove dipengaruhi oleh frekuensi, jumlah dan  

periode genangan air payu serta dinamika yang kompleks dan sirkulasi 

internal detritus. 

3. Stabilitas substrat 

Stabilitas substrat dan perubahan letak sedimcn dipengaruhi oleh 

pergerakan angin, sirkulasi pasang surut, partikel suspensi di air dan 

kecepatan aliran sir sungai. Pergerakan air yang lambat di wilayah 

muara sungai ditunjang dengan sistem perakaran mangrove yang rapat 

sehingga menyebabkan partikel yang tersuspensi si air dengan kadar 

organik tinggi menjadi cepat mengendap dan membentuk lapisan 

sedimen. 

Pengetahuan tentang karakterisitik hutan mangrove seperti yang telah 

dijelaskan di ataş, akan mempermudah dalam melakukan identifikasi 

hutan mangrove dengan memperhatikan parameter lingkungan dan 

mencocokkan dengan data yang ada di lapangan. 

c. Alih Fungsi Lahan Mangrove menjadi Tambak 

Ikan Bandeng merupakan salah satu komoditas di sub sector 

perikanan yang diharapkan dapat meningkatkan devisa Negara. 

Permintaan pasar di luar negeri yang cenderung meningkat serta sumber 

daya yang cukup tersedia di Indonesia memberikan peluang sangat besar 

untuk dapat dikembangkan budidayanya. Bandeng merupakan salah satu 
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makanan yang mengandung gizi tinggi dan unsur yodium yang sangat 

diperlukan untuk pertumbuhan fisik dan mental dan bandeng juga 

mengandung protein dalam jumlah besar, kandungan gizi bandeng seperti 

Energi, Protein, Lemak,Karbohidrat, Kalsium, Fosfor, Zat besi, Vitamin 

A, Vitamin B, Vitamin C dan Air. Sehingga makanan yang olahan dari 

bandeng bermanfaat dan sehat bagi tubuh manusia. 

Sedangkan pengaruh terhadap alihfungsi lahan hutan mangrove 

menjadi tambak bandeng terhadap kehidupan sosial ekonomi yaitu sangat 

berpengaruh, karena dapat menghasilkan nilai tambah bagi sebagian 

penduduk asli masyarakat desa Kertomulyo yang bekerja sebagai buruh 

ditambak tersebut. Namun disisi lain kelestarian mangrove dapat terancam 

akibat kerusakan lingkungan dan kerugian terhadap kondisi sosial 

ekonomi penduduk apabila terus menerus terjadi alihfungsi lahan 

mangrove menjadi tambak bandeng. Desa kertomulyo pada tahun 2015 

ada beberapa lahan yang seharusnya di tanami mangrove menjadi tambak 

ikan, akan tetapi adanya abrasi pasang surut air laut yang tinggi 

mengakibatkan tambak tersebut tidak bisa bertahan lama, karena itu pihak 

penggiat lingkungan menyarankan untuk menanamkan pohon mangrove 

kembali untuk menangani abrasi. 

 

Gambar 1.4 Citra Google earth tahun 2015 desa kertomulyo 
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d. Penutupan Lahan 

Penutupan lahan (landcover) dapat berupa vegetasi dan konstruksi artifisial 

yang menutup permukaan lahan. Penutupan lahan berkaitan dengan jenis 

kenampakannya di permukaan bumi, sepeti bangunan, danau, vegetasi ( 

Lillesand dan Kiefer, 1990). Sedangkan penggunaan lahan (land use) 

adalah semua jenis penggunaan atas lahan oleh manusia, mencakup 

penggunaan lahan untuk pertanian hingga lapangan olahraga, rumah 

mukim hingga rumah makan, rumah sakit hingga makam ( Lindgren,1985 

dalam Purwadhi 2001).  

Menurut Malinggreau (1978), dalam Dewajati (2003), penggunaan lahan 

adalah segala macam campur tangan manusia, baik secara menetap 

maupun berpindah–pindah terhadap suatu kelompok sumberdaya alam dan 

sumberdaya buatan yang secara keseluruhan disebut lahan, dengan tujuan 

untuk mencukupi kebutuhan baik material maupun spiritual atau 

keduanya.  

Dilihat dari strukturnya, lahan merupakan pembawa berbagai ekosistem 

dan sekaligus bagian dari ekosistem itu yang mempunyai fungsi penting 

dalam kehidupan manusia. Perubahan pengguanaan lahan dari non 

terbangun menjadi terbangun seperti dari tegalan atau hutan menjadi 

permukiman dan yang lainya dapat menyebabkan berkurangnya 

kemampuan lahan untuk meresapkan air hujan. Selain hal tersebut, cara 

bercocok tanam yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi juga dapat 

menyebabkan berkurangnya kemampuan lahan untuk meresapkan air 

hujan 

e. Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh merupakan ilmu yang digunakan untuk memperoleh 

informasi tentang objek, daerah atau gejala, melalui data yang diperoleh 

dengan menggunakan alat, tanpa kontak langsung dengan objek, daerah 

atau gejala yang akan dikaji (Lillesand and Kiefer, 1990). Penginderaan 
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jauh dilakukan dengan pengukuran nilai gelombang elektromagnetik 

pantulan (reflection) maupun pancaran (emission) dari objek yang diamati. 

Obyek di permukaan bumi akan memantulkan energi gelombang 

elektromagnetik, yang selanjutnya akan ditangkap dan direkam oleh sensor 

(Bakara, 2014).  

Sistem penginderaan jauh memiliki empat komponen dasar yaitu; objek, 

sumber energi, alur transmisi, serta sensor. Keempat komponen tersebut 

bekerja bersamaan untuk mengukur dan mencatat informasi dari objek 

yang diamati. Sumber energi berfungsi sebagai media untuk meneruskan 

informasi dari target ke sensor, sedangkan sensor merupakan alat yang 

berfungsi untuk mengumpulkan dan mencatat gelombang elektromagnetik 

yang dipancarkan atau dipantulkan oleh objek. Data tersebut selanjutnya 

dikirimkan ke stasiun penerima untuk kemudian diproses menjadi format 

yang siap dipakai berupa citra. Citra tersebut yang kemudian 

diinterpretasikan untuk dapat diambil informasinya mengenai objek yang 

diamati. Terdapat tiga kelompok utama objek permukaan bumi yang dapat 

dideteksi oleh sensor yaitu: air, tanah, serta vegetasi. Masing-masing 

obyek tersebut memiliki energi elektromagnetik dengan panjang 

gelombang berbeda. Sifat-sifat tersebut yang sering digunakan dalam 

sistem penginderaan jauh untuk dapat mengenali objek-objek di 

permukaan bumi (Gunawan, 2014). 

Perkembangan teknologi penginderaan jauh sudah memasuki kemajuan 

yang signifikan. Penginderaan jauh telah menghasilkan berbagai 

pemanfaatan salah satunya adalah dalam pengklasifikasian penutupan 

lahan. Data penginderaan jauh memberikan Efisiensi pemetaan mangrove 

dibandingkan dengan pengukuran lapangan Penginderaan jauh merupakan 

sarana dalam penelitian perubahan tutupan lahan time series dikarenakan 

dalam penginderaan jauh data yang bersifat temporal sehingga sangat 

cocok untuk pemantauan presentase perubahan tutupan lahan. Dalam 

pengerjaannya yang mana cakupan dalam citra penginderaan jauh Sudah 



 

16 

 

mencakup wilayah yang akan diteliti. Hal ini sangat menghemat waktu, 

tenaga dan biaya melakukan penelitian untuk perubahan tutupan lahan.  

f. Sentinel 2 

Sentinel merupakan data citra satelit yang dapat diperoleh dengan tanpa 

biaya. Sentinel-2 merupakan citra dengan resolusi tinggi dengan swath 

yang lebar, revisit di lokasi yang sama setiap 10 hari (bandingkan dengan 

Landsat yang 16 hari sekali) dan dapat digunakan untuk kajian-kajian 

monitoring tutupan lahan, termasuk vegetasi, tanah dan air, juga jaringan 

air dan area pantai. Sentinel-2 Multispectral Instrument (MSI) sampel 13 

band spektral: 4 band (Band 2, Band 3, Band 4, and Band 8) dengan 

resolusi 10m (bandingkan dengan pankromatik Landsat 15m), enam band 

(Band 5, Band 6, Band 7, Band 8a, Band 11, and Band 12) dengan resolusi 

spasial 20 meter dan tiga band (Band 1, Band 9, and Band 10) dengan 

resolusi spasial 60m. Sentinel-2 merupakan pelengkap Landsat 7 dan 8 

(lihat gambar). Data Sentinel dapat dimodifikasi dan digunakan untuk 

tema-tema: perencanaan ruang, monitoring agro/lingkungan, air, hutan dan 

vegetasi, carbon dan sumberdaya alam, serta hasil pertanian secara global. 

(Emma, 2017) 

Sentinel-2 terdiri dari dua satelit konstelasi yaitu Sentinel-2A dan Sentinel-

2B yang mengorbit kutub pada orbit sun-synchronous pada ketinggian 786 

km. Dua satelit identik tersebut berjarak 180 derajat satu sama lain. Satelit 

tersebut merupakan satelit resolusi menengah dengan resolusi temporal 10 

hari untuk satu satelit atau 5 hari dengan dua satelit. Satelit ini dapat 

digunakan untuk pengamatan operasional seperti peta tutupan lahan, peta 

deteksi perubahan lahan dan variabel geofisika, (Sentinel-2 User 

Handbook).  

Sentinel 2-A Merupakan   hasil   kolaborasi antara ESA, European 

Comission, perusahaan industry, perusahaan providers dan  pengguna  

data.  Misi  untuk peluncuran satelit Sentinel-2A telah dirancang dan 
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dibangun oleh sebuah konsorsium  yang  terdiri  dari 60 perusahaan yang 

dipimpin oleh Airbus Defence  and Space, dan didukung oleh badan 

antariksa Prancis (CNES) untuk mengoptimalkan kualitas  gambar  dan 

dibantu  oleh  badan  antariksa  DLR  German Aerospace center untuk 

memperbaiki pemulihan data menggunakan komunikasi optik. Dengan 

citra Multispektral dan cakupan yang sangat luas, misi Sentinel-2A hanya 

menawarkan keberlangsungan namun  juga  memperluas misi dari satelit 

French  Spot dan  US Landsat. Satelit Sentinel-2A  menghasilkan citra 

optik multispektral yang  mempunyai 13  band,  yang mana dibagi 

kebeberapa spektrum visible, near infrared, shortwave  infrared. Dimana  

resolusi  spasial  dari  satelit Sentinel-2A adalah 4 band dengan resolusi 10 

m, 6 band dengan resolusi 20 m dan 3 band   lainnya dengan resolusi 60 m. 

Sedangkan luas sapuan dari satelit Sentinel-2A adalah 290 km, selain itu  

satelit Sentinel-2A dapat diperoleh secara gratis. (Intannasia, 2019). Untuk 

mengetahui Panjang gelombang pada Sentinel 2 dapat dilihat pada tabel 4 

dibawah ini : 

Tabel 1.4 Karakteristik spektrum panjang gelombang dan resolusi spasial masing 

-masing saluran Sentinel-2 

Band Spektrum Panjang 

gelombang 

(µm) 

Resolusi spasial 

(m) 

1 Coastal Aerosol 0.433 – 0.453 60 

2 Blue 0.458 – 0.523 10 

3 Green 0.543 – 0.578 10 

4 Red 0.650 – 0.680 10 

5 Vegetation Red Edge1 0.698 – 0.713 20 

6 Vegetation Red Edge2 0.733 – 0.748 20 

7 Vegetation Red Edge3 0.765 – 0.785 20 

8 NIR 0.785 – 0.900 10 

8a Vegetation Red Edge4 0.855 – 0.875 20 
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9 Water Vapour 0.855 – 0.875 60 

10 SWIR-Cirus 1.365 – 1.385 60 

11 SWIR1 1.565 – 1.655 20 

Sumber : ESA, 2015 

g. Interpretasi Citra 

Interpretasi citra merupakan kegiatan mengkaji foto udara dan 

atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti 

pentingnya objek tersebut (Estes dan Simonett, 1975). 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 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.  
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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 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. Maka untuk mengenali objek 

tersebut adalah menara yaitu dengan melihat bayangannya.  

7. Situs Situs adalah letak suatu objek terhadap objek lain disekitarnya. 

Situs bukan ciri objek secara langsung, tetapi kaitannya dengan faktor 

lingkungan.  

8. Asosiasi Asosiasi merupakan keterkaitan antara objek satu dengan 

objek yang lain. Karena adanya keterkaitan ini maka terlihatnya suatu 

objek pada citra sering merupakan petunjuk adanya objek lain. 

Sekolah biasanya ditandai dengan adanya lapangan olahraga  

Interpretasi citra merupakan proses untuk memperoleh informasi terkait 

suatu objek menggunakan citra sebagai referensi data atau perantaranya 

(Sutanto, 1986). Interpretasi objek yang tampak pada citra dibagi menjadi 

tiga tahap yaitu, deteksi, identifikasi dan analisis. Deteksi merupakan 

pengamatan terhadap eksistensi suatu objek, misalnya gambaran objek 

lahan terbangun. Objek tersebut kemudian diidentifikasi melalui bentuk, 
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ukuran dan dianalisis lebih lanjut. Metode interpretasi citra penginderaan 

jauh dibagi menjadi dua, yaitu interpretasi secara manual dengan visual 

operator dan interpretasi digital dengan menyerahkan proses sepenuhnya 

pada komputer.  

Interpretasi visual merupakan metode interpretasi yang didasarkan pada 

hasil penyimpulan visual terhadap ciri-ciri spesifik obyek pada citra yang 

dikenal dari bentuk, ukuran, pola, bayangan, tekstur, dan lokasi objek. 

Metode ini disebut manual karena penafsiran dilakukan oleh manusia 

sebagai interpreter. Proses interpretasi dapat saja menggunakan bantuan 

computer untuk digitasi on- sereen, namun justifikasinya tetap dilakukan 

secara manual. Sedangkan interpretasi digital-otomatis adalah interpretasi 

yang didasarkan pada hasil pengolahan system computer dalam 

memanipulasi data-data citra, Computer membaca data citra setiap 

pikselnya dan dikuantifikasikan menjadi Digital Number (DN). 

Interpretasi citra penginderaan jauh disebut juga klasifikasi multispectral. 

Klasifikasi multispectral terbagi menjadi dua yaitu klasifikasi supervised 

(terbimbing) dan unsupervised (tidak terbimbing) (Danoedoro, 2012). 

a. Klasifikasi multispectral terbimbing (supervised)  

Merupakan pengelompokan objek yang terekam pada citra 

pengideraan jauh dengan mengacu pada sampel yang telah diberikan 

oleh interpreter seperti melakukan klasifikasi secara manual. Dalam 

hal ini, terjadi perbedaan persepsi antara analis dan komputer yang 

mana interpreter menginterpretasi berdasarkan kenampakan yang ada 

dalam ruang misalnya sungai, lahan terbangun, vegetasi, dll. 

Sedangkan komputer hanya mengenali objek sesuai dengan nilai piksel 

yang kemudian dilakukan komputasi statistik terhadap piksel 

berdasarkan sampel yang telah diberikan. Terdapat 4 macam 

klasifikasi multispectral terbimbing menurut Danoedoro (2012), antara 

lain;  
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1. Minimum Distance Merupakan klasifikasi yang mengelompokkan 

piksel dengan menghitung jarak terdekat dari setiap satuan piksel 

ke kelompok piksel yang telah ditentukan. Namun apabila terdapat 

suatu piksel yang tidak memenuhi persyaratan batas jarak, maka 

piksel tersebut tidak digolongkan ke dalam suatu kelas. Algoritma 

ini dapat mengkelaskan objek yang terekam pada citra dengan 

'cepat, namun tidak mempertimbangkan variasi kelas objek.  

2. Parallelpiped Box Klasifikasi ini mengacu pada nilai simpangan 

baku yang mana nilai simpangan baku tersebut nantinya 

ditempatkan di ruang spektral dimensi yang digunakan untuk 

menandai satu kelompok objek.  

3. Maximum Likelihood Merupakan algoritme yang paling baik untuk 

digunakan karena menggunakan dasar perhitungan probabilitas 

objek, buka berdasarkan pengukuran jarak seperti pada algoritme 

lainnya (Danoedoro, 2012). Shresta (1991) dan Danoedoro (2012) 

menerangkan bahwa pada algoritme ini, piksel dikelaskan sebagai 

satu objek spesifik yang unik yang didasarkan bukan pada jarak 

antar objek melainkan bentuk, ukuran dan orientasi sampel pada 

feature space. 

4. K-Nearest Neighbour Dikenal sebagai variasi dari algoritme 

maximum likelihood non- parametrik (Mulder dan Kostwinder, 

1987 dalam Danoedoro, 2012). Penentuan kelas objek ditentukan 

dari jumlah sampel "k" terdekat dari feauture space-nya. 

b. Klasifikasi multispectral tidak terbimbing (unsupervised)  

Merupakan inversi dari klasifikasi terbimbing yang mana klasifikasi 

dilakukan secara otomatis oleh komputer tanpa campur tangan 

interpreter. Menurut Shrestha, 1991 dalam Danoedoro (2012) terdapat 

3 jenis klasifikasi tidak terbimbing, diantaranya;  

1. Minimum Distance disebut juga Algoritma K-Means. Klasifikasi 

ini didasarkan pada perhitungan nilai mean kluster. Klasifikasi dimana 



 

22 

 

piksel terpusat pada ruang spektral yang akan dikelompokkan menjadi 1 

klaster yang ditentukan oleh iterasi.  

2. Statistical Clustering, Danoedoro (2012) menjelaskan bahwa 

algoritme ini menggunakan parameter statistik berupa nilai variasi untuk 

menentukan kesamaan kelas menggunakan jendela matriks, jika nilai pixel 

di bawah jendela lebih rendah dari nilai variasinya, maka nilai rerata ini 

menjadi pusat kelas. Setelah semua kelas terbentuk, maka penggabungan 

kelas berdasarkan jarak antar kelas dilakukan.  

3. ISODATA (Iterative Self-Organizhing Data Analysis Technique) 

Mengacu pada jarak terdekat untuk menentukan satu kelompok objek yang 

homogen. Algoritma ini menggunakan rerata jarak untuk menentukan 

kelas yang baru. Seluruh piksel dikelaskan dalam kelas terdekat yang 

mana hal ini menyebabkan beberapa piksel tidak terkelaskan apabila tidak 

memenuhi nilai batas yang telah ditentukan. 

Pemilihan interpretasi visual dan digital dapat didasarkan pada aspek- 

aspek berikut ini : 

a. Tingkat akurasi yang diinginkan, metode digital seringkali 

bermasalah terkait ketelitian hasil interpretasi. Hasil klasifikasi perlu 

diuji untuk pengetahui tingkat ketepatan hasil klasifikasi dan kondisi 

di lapangan.  

b. Waktu dan tenaga yang dimiliki, metode digital memiliki 

kelebihan efisiensi waktu dan tenaga dibandingkan metode visual.  

c. Kualitas citra yang akan dianalisis, metode visual unggul dalam 

menganalisis citra dengan resolusi spasial yang tinggi atau intensitas 

gangguan yang lebih banyak.  

d. Kualitas interpreter dalam mengenali kondisi di lapangan, semakin 

baik intepreter mengetahui kondisi lapangan maka metode viual akan 

semakin menguntungkan.  

Berbagai metode dalam melakukan interpretasi citra baik secara 

terbimbing maupun tidak terbimbing mempunyai kelebihan dan 
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kekurangan masing-masing. Penggunaan metode ini dipilih berdasarkan 

pengetahuan interpreter untuk wilayah yang akan dikaji. Penggunaan 

metode secara terbimbing dilakukan apabila interpreter mengetahui 

kondisi wilayah atau kenampakan wilayah yang dikaji, sedangkan metode 

tidak terbimbing, dilakukan pada wilayah yang sama sekali tidak diketahui 

interpreter. 

h. Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem yang digunakan 

untuk memanipulasi (proses, menyimpan, dan pengelolaan), analisa, dan 

penampilan data secara spasial yang berkaitan dengan muka bumi (Linden, 

1987). SIG yang lengkap memuat metodologi dan teknologi yang 

dibutuhkan, yaitu data keruangan atau data spasial perangkat keras 

maupun lunak dan struktur organisasi (Gistut, 1994). Pengertian SIG 

menurut Murai tahun 1999 adalah Sistem Informasi yang dimanfaatkan 

untuk menyimpan, memasukan, memanggil kembali, mengolah, 

menganalisis dan menghasilkan data geografis guna mendukung 

pengumpulan keputusan dalam suatu perencanaan guna lahan, sumber 

daya, lingkungan, dan fasilitas kota lainnya. Empat kemampuan aplikasi 

Sistem Informasi Geografis yang dikenal sebagai 4P atau 4M yaitu 

Pengukuran/Measurement, Pemetaan/Mapping, Pemantauan/Monitoring, 

Pemodelan/Modelling. Pada penelitian ini menggunakan kemampuan 

aplikasi Sistem informasi Geografis berupa Pemetaan, Pengukuran dan 

Pemantauan.  

SIG dapat mengumpulkan dan menyimpan data berdasarkan informasi 

yang diperlukan, data tersebut dapat diperolah secara langsung maupun 

tidak langsung. Data tidak langsung dapat diperoleh dengan cara meng-

import dari perangkat lain, data yang diperoleh secara langsung dapat 

diperoleh dengan cara mendigitasi data spasialnya pada prangkat lunak 

SIG. Proyek sistem informasi geografis akan berhasil apabila dikelola 

secara baik dan diproses oleh orang yang berkeahlian tepat pada bidangnya 



 

24 

 

(Eddy Prahasta, 2009). SIG dapat menampilakan real world (dunia nyata) 

pada layar komputer membentuk lembaran peta yang dapat 

menginterpretasikan dunia nyata di atas kertas (peta). 

Penggunaan Sistem Informasi Geografis pada penelitian ini untuk 

mempermudah dalam mengetahui sebaran tutupan lahan, sebaran 

perubahan tutupan lahan, dan luas perubahan lahan dengan hasil yang 

akurat. Penggunaan SIG juga berguna untuk mempercepat pengerjaan 

sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Aplikasi yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa aplikasi ArcGis yang sering sekali digunakan 

sebagai alat bantu menganalisis fenomena atau area yang akan diolah 

menjadi informasi yang baru. ArcGis sendiri memiliki fasilitas Graphic 

dan text yang baik serta kemampuan menambahkan layer, shapefile dan 

raster. Pengolahan tutupan lahan dimudahkan dengan aplikasi ArcGis yang 

mana data parameter terkait diproses pada tahap overlay untuk mengetahui 

perubahan hingga menghasilkan perubahan tutupan lahan untuk mangrove 

pada lokasi penelitian. 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian tentang pemetaan perubahan tutupan lahan mangrove telah 

dilakukan oleh beberapa pihak sebelumnya menjadi referensi dan bahan 

untuk penelitian yang dilakukan saat ini. Berikut beberapa hasil penelitian 

terkait perubahan tutupan lahan Mangrove secara garis besar:  

Dwinita (2016) melakukan penelitian identifikasi perubahan lahan 

mangrove di wilayah Segara Anakan, Kabupaten Cilacap menggunakan 

citra Landsat 7 ETM+ dan Landsat 8 OLI yang mana menghasilkan peta 

kerapatan tutupan lahan mangrove dengan menggunakan metode 

transformasi NDVI dan peta perubahan penutup lahan mangrove pada tahun 

2002 dan 2015 menggunakan metode klasifikasi supervised maximum 

likelihood.  
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Igor (2018) melakukan penelitian perubahan tutupan lahan mangrove 

menggunakan citra Landsat di Taman Nasional Baluran pada tahun 2002 -

2017. Data yang telah diperoleh kemudian diolah menggunakan metode 

klasifikasi supervised maximum likelihood. Penelitian ini menghasilkan 

peta perubahan hutan mangrove di Taman Nasional Baluran pada tahun 

2002 dan 2017.  

Agung (2019) meneliti perubahan tutupan lahan mangrove di kawasan 

muara sungai jail, Purworejo-muara sungai bogowonto, Kabupaten Kulon 

Progo tahun 2019. Data sebaran tutupan lahan mangrove didapatkan dengan 

metode klasifikasi supervised maximum likelihood yang kemudan 

diverifikasi denen survei lapangan. Penelitian ini menghasilkan peta 

penutup lahan mangrove di daerah Purworejo-muara sungai bogowonto 

pada tahun 1999,2009 dan 2019. 

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang 

mengkaji tentang ekosistem mangrove, penelitian ini terdapat beberapa 

persamaan dengan penelitian sebelumnya yang mana sama-sama mengkaji 

perubahan tutupan lahan mangrove dengan menggunakan penginderaaan 

jauh, serta metode pengolahan data yang digunakan pada penelitian – 

penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan yang dilakukan yaitu dengan 

klasifakasi terawasi dan survey lapangan. Akan tetapi ada perbedaan dalam 

penelitian ini yaitu dalam penentuan lokasi penelitian serta perbedaan citra 

yang lebih baik pada penelitian. Penelitian ini menghasilkan Peta perubahan 

tutupan lahan mangrove sebaran perubahan lahan mangrove. Rincian 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya disajikan pada Tabel 1.5 
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Tabel 1.5 Perbandingan dan perbedan dengan penelitian sebelumnya 

Nama 

Peneliti 

Judul Wilayah 

Kajian 

Tujuan Metode Hasil 

Chatarina 

Muryani 

(2010) 

Analisis Perubahan 

Garis Pantai 

Menggunakan SIG 

serta Dampaknya 

terhadap Kehidupan 

Masyarakat di Sekitar 

Muara Sungai Rejoso 

Kabupaten Pasuruan 

Muara 

Sungai 

Rejoso 

Kabupaten 

Pasuruan 

Untuk mengetahui perubahan 

penggunaan lahan daerah 

penelitian tahun 1981 – 2009. 

Untuk perubahangaris  pantai  

tahun  2009  –  2010. 

Dampak  perubahan  garis  

pantai  terhadap  kehidupan  

sosial masyarakat. 

koreksi  radiometrik  

dan koreksi geometrik. 

survey  lapangan  

untuk  uji  lapang  dan 

penentuan batas-batas 

baru menggunakan 

GPS.   

Perubahan  

penggunaan  lahan  

dari  tahun  1981  –  

2009. 

Perubahan  bentuk  

pantai. 

Penambahan luas 

pantai. 

Igor 

Aviezena 

Eris (2018) 

Analisis Perubahan 

kawasan Hutan 

Mangrove 

Menggunakan Citra 

Landsat 8 di Kawasan 

Taman Nasional 

Kecamatan 

Banyuputih, 

Kabupaten 

Situbondo 

Memetakan perseberan lahan 

mangrove di Kawasan Taman 

Taman Nasional Baluran 

Tahun 2002 – 2017. 

Mengidentifikasi berbagai 

Penutup Lahan dengan 

klasifikasi maximum 

likehood. 

Interpretasi kerapatan 

mangrove dengan 

Peta perseberan 

sampel penutup 

lahan hutan 

mangrove tahun 

2017 
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Baluran Tahun 2002 - 

2017 

faktor yang menyebabkan 

perubahan luasan lahan 

mangrove di kawasan taman 

Nasional Baluran antara tahun 

2002 – 2017. 

Survei lapangan Peta perubahan 

penutup lahan hutan 

mangrove di Pantai 

Bama Taman 

Nasional Baluran 

tahun 2002 -2017. 

Agung 

Prasetyo 

Kurniawan 

(2019) 

Analisis Perubahan 

Tutupan Lahan 

Mangrove Tahun 

1999, 2009, dan 2019 

di Kawasan Muara 

Sungai Jali, 

Purworejo – Muara 

Sungai Bogowonto. 

Kabupaten Progo. 

Kawasan 

Muara 

Sungai Jali, 

Purworejo – 

muara 

Sungai 

Bogowonto 

Kulon 

Progo. 

Mengetahui sebaran tutupan 

lahan mangrove di daerah 

penelitian 1999, 2009 dan 

2019. 

Menganilisis pola sebaran 

perubahan tutupan lahan 

mangrove di lokasi penelitian. 

Mengetahui faktor yang 

mempengaruhi terjadinya 

perubahan mangrove di daerah. 

Interpretasi tutupan 

lahan menggunakan 

klasifikasi supervised 

maximum likehood 

Interpretasi sebaran 

dan pola sebaran 

mangrove. 

Survei lapangan. 

Peta sebaran tutupan 

lahan 1999,2009, 

dan 2019. 

Peta sebaran 

perubahan tutupan 

mangrove tahun 

1999, 2009, dan 

2019. 

Angga Analisis Agihan Kecamatan Mengetahui agihan tutupan Interpretasi tutupan Peta perseberan 
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Widia 

deva 

(2021) 

Tutupan Lahan 

Mangrove Tahun 

2015 Dan 2021 Di 

Kawasan Pesisir 

Hutan Mangorve 

Kecamatan Trangkil 

Kabupaten Pati. 

Trangkil 

Kabupaten 

Pati. 

lahan mangrove di di kawasan 

Pesisir hutan mangrove, 

kecamatan Trangkil, kabupaten 

Pati tahun 2015 dan tahun 

2021. 

Mengidentifikasi berbagai 

faktor yang menyebabkan 

perubahan luasan tutupan 

mangrove di kawasan Pesisir 

hutan mangrove, kecamatan 

Trangkil, kabupaten Pati tahun 

2015 dan tahun 2021. 

lahan menggunakan 

klasifikasi supervised 

maximum likehood 

Interpretasi kerapatan 

mangrove dengan 

Survei lapangan. 

penutup lahan hutan 

mangrove tahun 

2021 

- Peta 

perubahan penutup 

lahan hutan 

mangrove di 

Kawasan Pesisir 

Hutan Mangorve 

Kecamatan Trangkil 

Kabupaten Pati 

Tahun 2015 dan 

2021. 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Vegetasi hutan mangrove adalah suatu komponen unik yang mempunyai 

hutan bakau dan bermanfaat baik untuk lingkungan maupun secara ekonomis. 

Ada beberapa faktor yang membuat rusaknya hutan bakau tersebut mulai dari 

faktor ekonomi pembangunan wilayah, terjadinya fungsi lahan, lalu 

terjangkitnya penyakit pada pohon bakau serta eksploitasi secara berlebihan. 

Apabila hutan bakau tergradasi secara terus menerus dengan berbagai faktor 

yang tidak teridentifikasi maka akan menyebabkan hilangnya ekosistem 

mangrove. 

Salah satu upaya dalam menanggulangi kerusakan ekosistem mangorove 

adalah dengan melakukan inventarisasi perubahan hutan mangrove dan 

melakukan pemantauan secara intensif gunan dilakukannya konservasi pada 

kawasan hutan mangrove yang mulai hilang. Pemetaan perubahan hutan 

mangrove dapat dilakukan untuk mengetahui area yang akan diberikan 

perhatian secara intensif yang dapat mengkonservasi luas kawasan hutan 

mangrove. Pemetaan perubahan hutan mangrove dapat dilakukan dengan 

bantuan data penginderaan jauh dan sistem informasi geografis 

Data penginderaan jauh yang diolah akan terklarifikasi kedalam bebarapa 

objek yang mana merupakan acuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat 

kecocokan interpretasi citra. Data penginderaan jauh yang memiliki rentang 

waktu yang berbeda untuk mengetahui perubahan luasan hutan mangrove. 

Data perubahan kawasan ekosistem hutan mangrove dapat dilakukan dengan 

klasifikasi multispectral terawasi maximum likehood yang mana hasilnya 

nanti akan menjadi acuan untuk memperoleh perubahan tutupan lahan 

mangrove dengan hasil yang maksimal. Diagram kerangka penelitian dapat 

dilihat pada Gambar 5 
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Gambar 1.5 Diagram Kerangka Pemikiran 
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1.7  Batasan Operasional 

Mangrove adalah jenis tanaman dikotil yang hidup di habitat air payau dan air 

laut. Mangrove merupakan tanaman hasil dari kegiatan budidaya atau diambil dari 

alam. Tanaman mangrove tidak dilindungi/dilarang untuk memanfaatkan bagian-

bagian tanaman tersebut, misalnya dimanfaatkan untuk dijadikan bahan baku 

kosmetik/farmasi atau bahan tambahan tekstil (Dirjen P2HP, 2015) 

Koreksi Citra adalah usaha yang dilakukan untuk medapatkan citra yang 

memberikan informasi yang baik secara radiometrik dan geometrik (Dachare, 

2012).  

Klasifikasi citra merupakan suatu proses pengelompokan seluruh pixel pada 

suatu citra kedalam dalam kelompok sehingga dapat diinterpretasikan sebagai 

suatu properti yang spesifik (Chein-I Chang dan Ren, 2000). 

Intepretasi citra merupakan upaya untuk memperoleh informasi terkait objek 

atau fenomena di permukaan bumi menggunakan citra sebagai sumbernya 

(Sutanto, 1986).  

Overlay adalah mengkombinasikan bentuk goometris dan isi attribute dari 2 layer 

untuk membentuk suatu layer baru, biasanya berupa point in polygon, line in 

polygon atau polygon in polygon (Daniel Hary Prasetyo, 2011 dalam Rahmawati 

Kusuma dewi, 2012)  

Penutupan lahan (landcover) dapat berupa vegetasi dan konstruksi artifisial 

yang menutup permukaan lahan. Penutupan lahan berkaitan dengan jenis 

kenampakannya di permukaan bumi, sepeti bangunan, danau, vegetasi ( Lillesand 

dan Kiefer, 1990). 


