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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah pesisir adalah wilayah pertemuan antara daratan dengan laut

menuju ke arah darat.  Wilayah pesisir meliputi 2 bagian daratan yaitu, kering dan

terendam air. Bagian tersebut masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut, angin

laut, dan perembesan air asin. Sedangkan di bagian yang mengarah ke laut

wilayah tersebut masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti

sedimentasi dan aliran air tawar (Supriharyono, 2007).

Indonesia merupakan negara maritim, memiliki kurang lebih 17 ribu

pulau yang terdiri atas pulau besar dan kecil yang memiliki garis pantai sepanjang

81.000 km dan  luas daratan 1,93 juta km2 (Sukardjo, 1996). Pada wilayah pantai

tersebut dapat dijumpai hutan mangrove. Hutan mangrove adalah komunitas

vegetasi yang berada di daerah tepi pantai dan dipengaruhi oleh pasang surut air

laut, didominasi oleh beberapa jenis pohon seperti:Avicennia, Sonneratia,

Rhizophora, Bruguiera, Ceriops, Lumnitzera, Exoecaria, Xylocarpus, Aegiceras,

Scyphyphora, dan Nypa yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah

pasang surut pantai berlumpur. Mangrove memiliki berbagai fungsi ekologi,

ekonomi, dan sosial. Secara ekologis hutan mangrove berfungsi sebagaifeeding

ground, spawning grounds, dannursery ground (Bengen, 2004).

Pulau Madura adalah bagian dari negara Indonesia, terletak di sebelah

timur laut Jawa Timur. Pulau Madura besarnya kurang lebih 5.168 km2 (Anonim,

2013a). Kondisi mangrove di pesisir Madura di Kabupaten Bangkalan memiliki
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luas 1.513 Ha yang tersebar di 10 kecamatan, Luas mangrove di Kabupaten

Sampang 424,36 Ha yang tersebar di 7 Kecamatan. Luas mangrove di Kabupaten

Pamekasan 333,3 Ha yang tersebar di 6 Kecamatan, sedangkan sebaran mangrove

di Kabupaten Sumenep mencapai 578,64 Ha yang tersebar di 11 kecamatan.

Kondisi mangrove di wilayah Bangkalan 69,21% berada dalam kondisi kerapatan

yang rendah, hanya sekitar 30,79% berada pada keadaan kerapatan tinggi.

Kerapatan tinggi menunjukkan bahwa hutan mangrove berada pada kondisi yang

masih baik digambarkan dengan tegakan mangrove dapat tumbuh hingga

mencapai kondisi sebagai tegakan pohon (tinggi>1,5 meter) dan tidak mengalami

kerusakan. Sedangkan hutan mangrove dengan kerapatan rendah merupakan

indikasi memiliki kondisi yang telah mengalami kerusakan. Kerapatan rendah

juga dapat dijelaskan karena tingkat pertumbuhan mangrove yang masih dalam

status anakan atau semai (Muhsoni dan Hidayah, 2008).

Pesisir selatan Pulau Madura terdiri atas Kabupaten Bangkalan,

Sampang, Pamekasan, dan Sumenep yang menghadap selat Madura. Kondisi

pesisir selatan pantai Madura memiliki arus dan dinamika abrasi, akresi lebih

tinggi dibanding Pesisir utara Madura yang menghadap Laut Jawa, posisi

geografis pesisir selatan Kabupaten Pamekasan merupakan jalur lintas dari

Bangkalan di ujung barat menuju Sumenep di ujung timur yang mengakibatkan

dinamika aktifitas penduduk yang jauh lebih tinggi dibanding pesisir utara.

Dinamika ini dapat berakibat negatif bagi ekologi pesisir selatan yakni hutan

mangrove (Suprakto, 2005).
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Pertambahan penduduk, penebangan hutan, dan pertambakan merupakan

tiga ancaman utama kelestarian hutan mangrove di Pulau Jawa karena 60%

peduduk Indonesia yang jumlahnya lebih dari 200 juta menempati kawasan

pesisir yang masih memanfaatkan sumberdaya alam di wilayah pesisir (Hasmonel

dkk., 2000). Dinamika alam dan buatan tersebut berpotensi akan mengakibatkan

kerusakan hutan mangrove sehingga akan mengakibatkan perubahan garis pantai

baik maju maupun mundur. Permasalahan tersebut sering kali menjadi alasan,

terjadinya kerusakan serta perubahan fungsi lahan hutan mangrove di suatu

wilayah.

Dengan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan akan data dan

informasi yang cepat dan akurat serta mencakup wilayah yang cukup luas menjadi

sangat penting (Hidayah, 2009). Berdasarkan beberapa permasalahan di atas,

maka diperlukan pemetaan untuk mengetahui perubahan mangrove di pesisir

selatan pantai Madura yang berhadapan selat Madura. Hal ini dikarenakan

keunggulan penginderaan jauh adalah menyajikan gambaran obyek daerah dan

gejala di permukaan bumi dengan wujud dan letak obyek mirip dengan wujud dan

letaknya di permukaan bumi untuk dapat diamati. Moloney (2008) dalam Hidayah

(2011), bahwa letak geografi ekosistem mangrove yang berada pada daerah

peralihan darat dan laut memberikan efek perekaman citra,efek perekaman tersebut

sangat erat kaitannya dengan karakteritik spektral yaitukemampuan sensor untuk

dapat mengidentifikasi obyekyaitu ekosistem mangrovejika dibandingkan obyek

vegetasi darat lainnya. Penggunaan penginderaan jauh diharapkan akan lebih

memudahkan untuk melakukan pemantauan perubahan mangrove di pesisir
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selatan pantai Madura sebagai suatu usaha untuk memantau perubahan mangrove.

Cakupan hutan mangrove yang umumnya luas dengan kondisi lokasi lapangan

yang tidak mudah di jangkau, menjadikan teknik penginderaan jauh sebagai

perangkat yang tepat untuk mendapatkan data. Pada penelitian ini digunakan data

citra landsat 5 TM tahun 1989, citralandsat 7 ETM+ tahun 2002 dan citra

landsat 8 OLI tahun 2013, data tersebut diolah menggunakan perangkat lunak

berupa “ER Mapper 6.4”. Sehingga menghasilkan informasi perubahan dan luas

mangrove di pesisir selatan pantai Madura.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Berapa luas mangrove di pesisir selatan pantai Madura dengan memanfaatkan

data citralandsat pada tahun 1989, 2002, dan 2013 di 4 Kabupaten?

2. Berapa perubahan luas  mangrove selama 24 tahun ini?

3. Bagaimana arah perubahan hutan mangrove di pesisir selatan pantai Madura

selama 24 tahun (1989-2013) di 4 kabupaten?

1.3 Asumsi Penelitian

Adanya perubahan mangrove di sepanjang pesisir selatan pantai Madura

diakibatkan oleh abrasi dan sedimentasi. Perubahan mangrove menimbulkan

perubahan pada garis pantai. Mangrove tumbuh di sepanjang pesisir pantai daerah

pasang surut.
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1.4 Hipotesis Penelitian

1. Apabila terdapat perubahan garis pantai maka akan terjadi penambahan

Mangrove di sepanjang pesisir pantai.

2. Apabila terdapat perubahan tata guna lahan maka akan terjadi perubahan

Mangrove.

1.5 Tujuan  dan Manfaat

1.5.1 Tujuan

Tujuan dari skripsi ini adalah:

1. Mengetahui luas mangrove di pesisir selatan pantai Madura dengan

memanfaatkan data citralandsat pada tahun 1989, 2002, dan 2013 di 4

Kabupaten.

2. Mengetahui perubahan luas mangrove sekitar pesisir selatan pantai Madura

selama 24 tahun.

3. Mengetahui bentuk perubahan luas hutan mangrove di pesisir selatan pantai

Madura selama 24 tahun di 4 Kabupaten.

1.5.2 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari pemetaan ini adalah untuk memberikan

gambaran dan informasi mengenai perubahan luas mangrove di wilayah pesisir

selatan pantai Madura (menghadap selat Madura). Hasil dari pemetaan ini dapat

digunakan untuk mengambil tindakan dalam mengelola hutan mangrove dan

pengambilan kebijakan terhadap penggunaan lahan pada wilayah tersebut.
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