
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.      Latar Belakang Permasalahan 

 Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau            

sekitar 17.508 pulau dan panjang pantai kurang lebih 81.000 km,  memiliki 

sumber daya pesisir yang sangat besar, baik hayati maupun non hayati. Pesisir 

merupakan wilayah perbatasan antara daratan dan laut, oleh karena itu wilayah ini 

dipengaruhi oleh proses-proses yang ada di darat maupun yang ada di laut. 

Wilayah demikian disebut sebagai ekoton, yaitu daerah transisi yang sangat 

berbeda antara dua atau lebih komunitas (Odum, 1993). 

 Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai luas hutan 

mangrove terluas didunia dengan keragaman hayati terbesar dan struktur paling 

bervariasi di dunia. Berdasarkan data Direktorat Jendral Rehabilitas Lahan dan 

Perhutanan Sosial (2001) dalam Gunarto (2004) luas hutan Mangrove di 

Indonesia pada tahun 1999 diperkirakan mencapai 8,60 juta hektar akan tetapi 

sekitar 5,30 juta hektar dalam keadaan rusak. Sedangkan data luas hutan 

Mangrove di Indonesia pada tahun 2004 hanya mencapai 3.062.300 ha atau 19% 

dari luas hutan Mangrove di dunia dan merupakan terbesar di dunia melebihi 

Australia (10%) dan Brazil (7%). 
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Di Asia sendiri luasan hutan mangrove Indonesia berjumlah sekitar 49% 

dari luas total hutan mangrove di Asia yang dikuti oleh Malaysia (10%) dan 

Myanmar (9%). Akan tetapi diperkirakan luas hutan manrove di Indonesia telah 

berkurang sekitar 120.000 ha dari tahun 1980 sampai 2004 karena alasan 

perubahan penggunaan lahan menjadi lahan pertanian yang berupa tambak 

(Gunarto, 2004). 

Hutan mangrove sebagai sumberdaya alam khas daerah pantai tropik, 

mempunyai fungsi strategis bagi ekosistem pantai, yaitu: sebagai penyambung 

dan penyeimbang ekosistem darat dan laut. Tingginya bahan organik di perairan 

hutan mangrove memungkinkan hutan ini dimanfaatkan sebagai daerah asuhan 

(nursery ground) bagi biota yang hidup pada ekosistem mengrove, fungsi yang 

lain sebagai daerah mencari makan (feeding ground) karena mangrove merupakan 

produsen primer yang mampu menghasilkan sejumlah besar detritus dari daun dan 

dahan pohon mangrove dimana tersedia banyak makanan bagi biota-biota yang 

mencari makan pada ekosistem mangrove tersebut, dan fungsi yang ketiga adalah 

sebagai daerah pemijahan (spawning ground) bagi ikan-ikan tertentu agar 

terlindungi dari ikan predator, sekaligus mencari lingkungan yang optimal untuk 

memisah dan membesarkan anaknya. Selain itu, juga merupakan pemasok larva 

udang, ikan dan kepiting (Claridge dan Burnett, 1993). 

Sumber utama bahan organik di perairan hutan mangrove adalah serasah 

yang dihasilkan oleh tumbuhan mangrove seperti daun, ranting, buah dan 

bunga,  sehingga salah satu cara mengetahui seberapa besar konstribusi bahan 
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organik pada suatu estuari adalah dengan menghitung total produksi guguran 

serasahnya (Knight, 1984 dalam Brown, 1996). 

Dengan perkembangan ekonomi sekarang yang pesat terutama 

pemanfaatan lahan yang terjadi di wilayah Wonorejo pantai timur Surabaya yang 

mempunyai ekosistem hutan mangrove, dikhawatirkan akan terjadi suatu 

perubahan yang berdampak pada komunitas tersebut. Ditambah lagi kawasan 

tersebut dijadikan sebagai tempat ekowisata. Mengingat betapa pentingnya 

serasah mangrove guna mendukung kelangsungan hidup invertebrata dan 

produksi ikan di kawasan Wonerejo pantai timur Surabaya, maka perlu diketahui 

besarnya produksi serasah yang jatuh setiap saat. Dengan diketahuinya jumlah 

daun yang gugur dan unsur hara yang dikandungnya, maka diketahui juga sejauh 

mana sumbangan hutan mangrove terhadap kesuburan tanah dan perairan di 

sekitar Wonorejo pantai timur Surabaya. 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan   diatas, 

penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. 

1. Berapa jumlah produktivitas serasah mangrove di daerah Wonorejo pantai 

timur Surabaya? 

2. Berapa besarnya produktivitas serasah masing-masing komponen meliputi 

daun, ranting, buah, dan bunga dari kawasan mangrove Wonorejo pantai 

timur Surabaya? 
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1.3.Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui. 

1. Produktivitas serasah mangrove di daerah Wonorejo pantai timur 

Surabaya.  

2. Produktivitas serasah masing-masing komponen meliputi daun, 

ranting, buah, dan bunga mangrove Wonorejo pantai timur Surabaya.  

 

1.4.     Batasan Penelitian  

Lokasi penelitian ini terdapat di kawasan Wonorejo pantai timur Surabaya. 

Batasan pada penelitian kali ini  adalah untuk mengukur produktivitas serasah 

mangrove yang ada di kawasan pantai timur Surabaya dengan batas sebelah 

selatan sungai Jagir Wonokromo dengan menggunakan transek garis. Aspek yang 

diamati meliputi kerapatan pohon mangrove, parameter fisik kimia lingkungan, 

serasah mangrove yang berupa daun, ranting, buah dan bunga.   
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Gambar 3.4. Batasan Penelitian (Anonimus, 2010). 
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1.5. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai 

hubungan produktivitas serasah dengan kondisi mangrove sekitar kawasan pantai 

timur Surabaya. Dengan penelitian ini juga diharapkan agar dapat menjadi data 

dasar yang dapat membantu pengelolaan maupun penelitian hutan mangrove 

selanjutnya.  
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