
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang secara geografis terletak di 

antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik mempunyai 

keanekaragaman laut yang sangat banyak jumlahnya, salah satu diantaranya 

adalah hutan mangrove. Mangrove adalah sebutan untuk sekelompok tumbuhan 

yang hidup di daerah pasang surut pantai, yang mempunyai toleransi tinggi 

terhadap kadar garam dan dapat berkembang di daratan bersalinitas tinggi.

Komunitas mangrove biasa ditemukan di sepanjang pantai daerah tropis dan 

subtropis, antara 32° Lintang Utara dan 38° Lintang Selatan (Irwanto, 2006).

Luas komunitas mangrove di dunia diperkirakan mencapai 15.429.000 ha,

yang meliputi garis pantai kepulauan Karibia sebesar 25% dan kawasan pantai 

Amerika Selatan dan Asia sebesar 75%. Berdasarkan data tahun 1999, luas hutan 

mangrove di Indonesia adalah sekitar 8,60 juta hektar dan 5,30 juta hektar 

diantaranya dalam kondisi rusak (Anonim, 2001).

Kawasan mangrove, baik daratan maupun perairannya merupakan daerah 

yang subur. Hal ini dikarenakan mangrove yang biasanya berada di daerah muara 

sungai atau estuari, merupakan daerah tujuan akhir dari partikel-partikel organik 

ataupun endapan lumpur yang terbawa dari daerah hulu akibat adanya erosi. 

Selain itu, mangrove juga mengangkut nutrien dan detritus ke perairan pantai 
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sehingga produksi primer perairan di sekitar mangrove menjadi cukup tinggi, 

yang menyebabkan kesuburan perairan (Gunarto, 2004).

Selain itu, ekosistem mangrove juga memiliki produktivitas tinggi 

sehingga mampu 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. Dedaunan, ranting, bunga, dan 

buah dari tanaman mangrove yang mati dimanfaatkan oleh makrofauna, misalnya 

kepiting sesarmid, dan kemudian didekomposisi oleh berbagai jenis mikroba yang 

melekat di dasar mangrove dan secara bersama-sama membentuk rantai makanan

(Gunarto, 2004).

Komunitas mangrove dinilai sangat penting keberadaannya karena 

fungsinya yang sangat beragam, diantaranya adalah sebagai pelindung pantai dari 

hempasan ombak dan angin kencang, penahan abrasi, penampung air hujan 

sehingga dapat mencegah banjir, dan penyerap limbah yang mencemari perairan. 

Oleh karena itu secara tidak langsung kehidupan manusia tergantung pada 

keberadaan ekosistem mangrove (Pirzan dkk, 2001).

Kerusakan komunitas mangrove dapat berakibat terganggunya 

keseimbangan ekosistem pantai, misalnya pengelolaan terumbu karang menjadi 

tidak terkendali dan keanekaragaman hayati dapat menurun karena musnahnya 

habitat flora fauna tertentu. Kerusakan ekosistem mangrove yang berlebihan dapat 

mengakibatkan berkurangnya daerah resapan air, abrasi, hingga bencana alam 

seperti erosi dan banjir (Subadra, 2007). Kerusakan mangrove juga dapat 

mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang hidup di sekitar 
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wilayah pantai. Mundurnya ekologi mangrove dapat mengakibatkan menurunnya 

hasil tangkapan ikan sehingga pendapatan nelayan juga menurun (Irianto, 2008).

Tuntutan pembangunan yang cenderung menitikberatkan pada masalah 

ekonomi menjadikan kawasan pantai dan ekosistem mangrove sebagai sasaran 

kegiatan eksploitasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan. Adanya 

pertambahan penduduk yang terus meningkat dan kegiatan perindustrian yang 

semakin berkembang pesat, memacu berbagai jenis kebutuhan yang pada akhirnya 

bertumpu pada sumberdaya alam yang ada. Ekosistem mangrove merupakan salah 

satu sumberdaya alam yang tidak terlepas dari tekanan tersebut. Oleh karena itu, 

hingga saat ini hampir di seluruh Indonesia telah terjadi konversi ekosistem 

mangrove menjadi lahan pertanian, perikanan, dan pemukiman (Waryono, 2000).

Surabaya merupakan kota metropolitan dan kedua terbesar setelah Jakarta. 

Hal ini menimbulkan persepsi bahwa Surabaya terkenal dengan padatnya 

penduduk dan bisingnya kota akibat kemacetan lalu lintas. Selain itu, kota 

Surabaya juga dikenal sebagai pusat perdagangan dan industri. Hal ini terbukti 

dengan pemusatan industri di wilayah kecamatan Rungkut. Seiring dengan itu, 

pusat keramaian seperti pusat perbelanjaan dan tempat hiburan sudah mulai 

merambah hingga hampir seluruh wilayah kota. Pesatnya pembangunan kota

menjadikan tidak adanya keyakinan bahwa di kota metropolitan tersebut terdapat 

suatu wisata alam berupa konservasi hutan mangrove.

Surabaya  terletak di kawasan pantai maka, penunjukan Ekowisata 

Mangrove Wonorejo oleh pemerintah kota Surabaya merupakan pilihan yang 

tepat. Karena di kawasan kota Surabaya mangrove merupakan ekosistem yang 
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masih cukup alami, meskipun ada sebagian yang sudah beralih menjadi lahan 

pertambakan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka akan diadakan penelitian 

tentang struktur komunitas  mangrove di daerah Wonorejo Pantai Timur 

Surabaya.

Jenis vegetasi mangrove pantai di daerah Wonorejo Pantai Timur 

Surabaya pada tahun 2002 adalah Avicennia marina, Malvacea, Exoecaria, 

Xylocarpus, R. muncronata, Sonneratia (Soedarti dkk, 2002). Sedangkan pada 

tahun 2005 menurut Hawatofat (2005) adalah Avicennia marina, Avicennia alba, 

Xylocarpus moluscensis. Dari data tahun 2002 dan tahun 2005 tersebut dapat 

disimpulkan bahwa jenis vegetasi mangrove pantai di daerah Wonorejo 

mengalami penurunan jumlah jenisnya. Oleh sebab itu, perlu diadakan penelitian 

untuk mempelajari dan mengetahui perkembangan keadaan vegetasi mangrove di 

daerah Wonorejo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

rancangan penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah keanekaragaman mangrove  di daerah Wonorejo Pantai Timur 

Surabaya?

2. Jenis mangrove apakah yang paling mendominansi daerah Wonorejo Pantai 

Timur Surabaya?

3. Bagaimanakah pola zonasi mangrove di daerah Wonorejo Pantai Timur 

Surabaya?
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1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Mengetahui keanekaragaman mangrove yang terdapat di Wonorejo Pantai 

Timur Surabaya.

2. Mengetahui jenis mangrove yang paling dominan di daerah Wonorejo Pantai 

Timur Surabaya.

3. Mengetahui pola zonasi mangrove di daerah Wonorejo Pantai Timur 

Surabaya.

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu melakukan pengamatan dan 

pengukuran mangrove pada wilayah pantai di sekitar kawasan mangrove 

Wonorejo yang berhadapan langsung dengan arah pantai meliputi diversitas, pola 

zonasi,  parameter fisik dan parameter kimia.

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu informasi ilmiah kepada 

masyarakat tentang kondisi komunitas mangrove di daerah Wonorejo Pantai 

Timur Surabaya.

2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman tentang pentingnya

komunitas mangrove yang berada di wilayah Wonorejo Pantai Timur 

Surabaya. 
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