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Abstrak 

Luas hutan mangrove di Indonesia tercatat sebesar 5.209.543,16 ha pada tahun 1982 dan 

kemudian mengalami penurunan menjadi sekitar 2.496.185 ha pada tahun 1993, (Dahuri, 1996). 

Sementara itu, keragaman jenis yang dimiliki oleh hutan mangrove di Indonesia merupakan yang 

tertinggi di dunia dengan total spesies sebanyak 89, terdiri dari 35 spesies tanaman, 9 spesies 

perdu, 9 spesies liana, 29 spesies epifit, 5 spesies terna dan 2 spesies parasitik, (Nontji, 1993). 

Keberadaan hutan mangrove di Indonesia saat ini mendapat ancaman yang serius seperti 

tingginya aktifitas konversi lahan mangrove, penebangan liar, pembangunan di kawasan pesisir 

dan polusi yang berasal dari daratan. 

Pemanfaatan data penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografis (SIG) telah banyak 

dilakukan dalam kaitannya dengan kebutuhan pengembangan wilayah pesisir dan lautan. Dalam 

hal ini pemanfaatan teknologi data penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografis (SIG) 

digunakan untuk inventarisasi data luas kerapatan hutan mangrove serta perubahannya sebagai 

salah satu potensi kawasan konservasi laut. Data citra yang digunakan adalah data citra satelit 

ALOS di Taman Nasional Bali Barat tahun 2008 dan 2009. 

Untuk ekosistem Hutan mangrove di sebagian Taman Nasional Bali Barat pada tahun 2008 

didominasi oleh klasifikasi kerapatan “sedang”. Sedangkan pada tahun 2009 didominasi oleh 

kerapatan “rapat”. Dalam memprediksi laju perubahan hutan mangrove pada tahun 2008 dan 

tahun 2009 ini dengan cara 3 analisa yaitu dengan perkembangan digital numbernya yang 

menunjukan nilai minimalnya berubah dari 0.003518 menjadi 0.004786 dan nilai maksimalnya 

berubah dari 0.48503 menjadi 0.559322, perkembangan luasan area hutan mangrove itu 

meningkat dari tahun 2008 ke 2009 yang luasnya 2,885,400 Meters² menjadi 3,083,800 Meters² 

dan perkembangan wilayahnya ada perubahan, yaitu peningkatan pertumbuhan. Tujuan 

pembuatan makalah ini adalah salah satu metode kajian untuk memetakan kerapatan mangrove 

di Indonesia sebagai salah satu kawasan konservasi. 

Kata Kunci : mangrove, SIG, Alos dan  konservasi. 

Bidang Kajian : IPTEK dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi pesisir dan 

laut (2) 



I. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang mempunyai pulau kurang lebih 17.508 dan 

mempunyai garis pantai sepanjang 81.000 km. Sehingga dapat dikatakan bahwa daerah laut dan 

pesisirnya mempunyai potensi yang cukup besar. Salah satu potensi yang ada di pesisir Indonesia 

adalah mangrove. Untuk hutan mangrove di Bali tersebar di beberapa lokasi pada areal seluas 

3067,71 Ha, terdiri dari 2177,5 Ha berada dalam kawasan hutan dan 890,21 Ha di luar kawasan 

hutan. Tiga lokasi terluas dimana terdapat hutan mangrove adalah Taman Hutan Raya (Tahura) 

Ngurah Rai (1373,5 Ha), Nusa Lembongan (202 Ha), dan Taman Nasional Bali Barat (602 Ha) 

(Mangrove Information Center/MIC).Inventarisasi luas hutan mangrove di lakukan di  Taman 

Nasional Bali Barat karena sebagai kawasan pelestarian alam, dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan pendidikan, penelitian, rekreasi dan menunjang budidaya, selain itu  sekitar 160 

spesies hewan dan tumbuhan dilindungi di taman nasional ini. Hewan-hewan seperti Banteng, 

Rusa, lutung, kalong dan aneka burung. Taman Nasional Bali Barat merupakan tempat terakhir 

untuk menemukan satu-satunya endemik Bali yang hampir punah, Jalak Bali di habitat 

aslinya.Terutama burung Jalak ini keterkaitan dengan keberadaan hutan mangrove adalah 

sebagai tempat mencari makan (feeding ground) , tempat berlindung, sehingga kelestariannya 

dapat terjaga. Selain itu manfaat hutan mangrove sebagai green belt kawasan Taman Nasional 

Bali Barat dari gelombang dan angin, pelindung dari abrasi dan penahan intrusi laut ke darat. 

Masih banyak lagi manfaat yang bisa kita dapat dari keberadaan hutan mangrove menurut Davis, 

Claridge dan Natarina (1995), hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat diantaranya adalah , 

sebagai daerah asuhan (nursery grounds), tempat mencari makan (feeding grounds), dan daerah 

pemijahan (spawning grounds) berbagai jenis ikan, udang, dan biota laut lainnya. Penghasil 

sejumlah besar detritus (hara) bagi plankton, penghasil kayu konstruksi, kayu bakar, bahan baku 

arang, dan bahan baku kertas, pemasok larva (nener) ikan, udang, dan biota laut lainnya, dan 

juga sebagai tempat wisata. 

Didasarkan pada manfaat hutan mangrove, diperlukan adanya perhatian khusus bagi komunitas 

hutan mangrove ini. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi yang ada dan 

sekarang sudah banyak digunakan yaitu teknologi penginderaan jauh dengan satelit. Informasi 

yang didapat bisa kita kaji tutupan lahan hutan mangrove di suatu kawasan pesisir. 

Pernginderaan jauh tidak lepas dari Sistem Informasi Geografis (SIG). Data-data spasial hasil 
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penginderaan jauh berguna untuk analisis dalam SIG. Integrasi antara data spasial dan data 

atribut dalam suatu system terkomputerisasi yang berefrensi geografi merupakan keunggulan 

SIG, pengolahan data penginderaan jauh dengan memanfaatkan SIG diharapkan mampu 

menyajikan informasi yang tepat sehingga dapat digunakan untuk keperluan analisis dan 

manipulasi. Inderaja untuk mangrove didasarkan  atas dua ha1 penting, yaitu bahwa  sifat optik 

vegetasi  sangat khas  sehingga dapat dibedakan dari  sifat optik tanah, air dan bangunan-

bangunan permukiman serta lokasi mangrove yang berada di pinggir pantai memudahkan untuk 

membedakan vegetasi mangrove dari vegetasi bukan mangrove. ALOS/AVNIR-2 (Advanced 

Land Observing Satelite/Advanced and Near Infrared Radiometer type 2) merupakan citra yang 

digunakan dalam makalah ini untuk menginventarisasi luas hutan mangrove yang ada di Taman 

Nasional Bali Barat, satelit ALOS ini digunakan untuk observasi daratan dan pantai khususnya 

untuk menghasilkan peta tutupan lahan mangrove dalam memonitoring kerapatan hutan 

mangrove di Taman Nasional Bali Barat sebagai kawasan konservasi laut dalam perencanaan 

dan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. 

II. Metodologi 

Penelitian ini berdasarkan pengolahan data citra satelit ALOS (AVNIR-2) untuk 

pembuatan peta luasan hutan mangrove di Taman Nasional Bali Barat dan membandingkan 

perubahan luasan hutan mangrovenya antara data citra satelit Alos 2008 dan data citra sateliit 

Alos 2009. (Lampiran 1) 

III. Hasil dan Pembahasan 

Dalam mengolah data citra pada penelitian ini menggunakan software ENVI 4.4. Dalam 

penelitian ini dilakukan pengolahan data citra Alos pada tahun 2008 dan tahun 2009. Tujuannya 

untuk mengetahui laju perubahan  luas lahan hutan mangrove pada tahun 2008 dan tahun 2009 di 

sebagian Taman Nasional Bali Barat serta menjadi salah satu metode kajian untuk memetakan 

kerapatan mangrove di Indonesia sebagai salah satu kawasan konservasi. Pada pengolahan data 

citra baik yang dilakukan pada tahun 2008 dan tahun 2009 itu sama. Kemudian yang dilihat 

perubahan luasan  atau kerapatan hutan mangrove dari perkembangan digital number yang 

didapat dari hasil NDVI dan dasar pengklasifikasian menggunakan digital number. 

Perkembangan luasan yang didapat dari hasil pengklasifikasian luas area hutan mangrove, dan 



perkembangan wilayah hutan mangrove yang didapat dari hasil pengolahan pada software Arc 

GIS 9.3 pada layout tahun 2008 dan tahun 2009 serta perubahan luasan hutan mangrove pada 

tahun 2008-2009. 

Software ENVI 4.4 ini digunakan untuk membedakan vegetasi mangrove dengan vegetasi 

bukan mangrove dan laut yang terdapat di sebagian hutan mangrove Taman Nasional Bali Barat 

(TNBB) melalui komposit beberapa band, yaitu band 4 (infra merah), 3 (merah) dan 2 (hijau). 

Hasil dari komposit citra dengan menggunakan band 4, 3, 2. 

Saat memfokuskan daerah pengamatan di daerah darat/pesisir (untuk vegetasi mangrove) 

dapat menutup daerah yang bukan daerah pengamatan, yaitu dengan menentukan terlebih dahulu 

nilai antar batas daratan dan lautan, kemudian dilanjutkan dengan teknik masking. Hali ini 

dilakukan agar daratan dan lautan lebih mudah dipisahkan. 

Cropping image dapat dilakukan dengan cara memfokuskan pengamatan hanya pada suatu 

daerah dengan Resize Data (spatial/spectral) pada basic tools yang terdapat pada menu utama 

ENVI 4.4 . Nilai NDVI kemudian dicari nilai terbesar dan terkecilnya serta dibuat 5 kelas untuk 

menentukan klasifikasi kerapatan mangrove di sebagian Taman nasional Bali Barat. Kemudian 

data NDVI dan pengklasifikasian kelas tersebut kita perhalus tampilannya menggunakan 

clumpclass agar setelah kita convert ke data shapefile tampilannya bagus. Tampilkan nilai 

klasifikasi dalam bentuk layout peta menggunakan software Arc GIS 9.3 yang sebelumnya data 

dari ENVI 4.4 di convert ke data shapefile. 

Perkembangan digital number yang dilakukan adalah melakukan analisa terhadap dasar 

pengklasifikasian kerapatan hutan mangrove dengan digital number yang kita dapat dari hasil 

pengolahan statistika. Adapun nilai digital numbernya : 

Tabel 1. Hasil analisa perkembangan digital number  

NO TAHUN NILAI MINIMAL NILAI MAKSIMAL 

1 2008 0.003518 0.48503 

2 2009 0.004786 0.559322 

 

 



Setelah mengetahui nilai digital number kemudian kita klasifikasikan nilai digital number 

tersebut dengan rumus statistika, yaitu : 

Klasifikasi = Data Maksimal – Data Minimal 

  Jumlah kelas 

Pembagian klasifikasi ini agar kita mengetahui luas area di sebagian hutan mangrove 

Taman Nasional Bali Barat.  

Setelah nilai kelasnya diketahui kita tentukan klasifikasi mana yang akan digunakan pada 

kedua data citra tahun 2008 dan 2009 dilihat dari nilai digital numbernya yang paling besar 

kerapatannya. 

Setelah mendapatkan hasil data citra tersebut kemudian di export data tersebut ke data 

shapefile. Kemudian buka software ArCGIS 9.3 dimana kita dapat melayout peta sesuai yang 

kita inginkan dan menambahkan frame-frame dalam peta tersebut. Adapun hasil peta tentatif 

kerapatan hutan mangrove tahun 2008 dan 2009(Lampiran 2, Gambar 1) 

Selain dari perkembangan Digital Number dalam menginterpretasikan luas perubahan 

hutan mangrove juga dapat dilihat dari perkembangan Luasan. Adapun luasan tiap tahunnya dan 

luasan pengklasifikasiannya, sebagai berikut : 

Tabel 2. Luas Area tahun 2008 

No. Kelas Luas Area 

1 SangatJarang 398,100 Meters²     

2 Jarang 811,100 Meters² 

3 Sedang 1,316,500 Meters² 

4 Rapat 358,600 Meters²     

5 SangatRapat 1,100 Meters² 

Σ Jumlah 2,885,400 Meters² 

 

Tabel 3. Luas Area tahun 2009 

No. Kelas Luas Area 

1 SangatJarang 172,100 Meters²     

2 Jarang 325,300 Meters²     

3 Sedang 719,100 Meters²   

4 Rapat 1,284,600 Meters²   

5 SangatRapat 582,700 Meters²   

Σ Jumlah 3,083,800 Meters² 



Terakhir adalah melihat perkembangan wilayahnya yang diolah menggunakan software 

Arc GIS 9.3 dimana dapat dilihat perubahan luas wilayahnya menurut klasifikasi dan peta 

perubahannya dari tahun 2008 ke 2009 (Lampiran 2, Gambar 2) 

Tabel 4. Perubahan luas lahan hutan mangrove tahun 2008-2009 

No Kelas Perubahan Hutan Mangrove Luas Area 

(Meter²) 

1 Sangat Jarang 101618.86 

2 Sangat Jarang menjadi Sangat Jarang 135354.46 

3 Sangat Jarang menjadi Jarang 2602.93 

4 Jarang 219156.79 

5 Jarang menjadi Sangat Jarang 518489.05 

6 Jarang menjadi Jarang 23826.84 

7 Jarang menjadi Rapat 100.11 

8 Sedang 225264.28 

9 Sedang menjadi Sangat Jarang 1356138.19 

10 Sedang menjadi Jarang 16618.62 

11 Sedang menjadi Rapat 901.01 

12 Rapat 59068.74 

13 Rapat menjadi Sangat Jarang 622705.40 

14 Rapat menjadi Jarang 10511.92 

15 Rapat menjadi Rapat 500.56 

16 Sangat Rapat menjadi Sangat Jarang 1101.26 

 

 



IV. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa dapat disimpulakn bahwa ekosisem hutan mangrove di 

sebagian Taman Nasional Bali Barat pada tahun 2008 didominasi oleh klasifikasi kerapatan 

“sedang” dari 5 kelas yaitu sebesar 1,316,500 Meters². Sedangkan pada tahun 2009 didominasi 

oleh kerapatan “rapat” dari 5 kelas yaitu sebesar 1,284,600 Meters². Dalam artian adanya 

perubahan kelas dan penambahan/ perubahan pada ekosistem mangrove tersebut. 

Dalam memprediksi laju perubahan hutan mangrove pada tahun 2008 dan tahun 2009 ini 

dengan cara 3 analisa yaitu dengan perkembangan digital numbernya yang menunjukan nilai 

minimalnya berubah dari 0.003518 menjadi 0.004786 dan nilai maksimalnya berubah dari 

0.48503 menjadi 0.559322, perkembangan luasan area hutan mangrove itu meningkat dari tahun 

2008 ke 2009 yang luasnya 2,885,400 Meters² menjadi 3,083,800 Meters² dan perkembangan 

wilayahnya. 

Dengan adanya inventarisasi data luasan atau kerapatan dan perubahan ekosistem 

mangrove dengan pemanfaatan teknologi Sistem informasi Geografis menggunakan data citra 

satelit seperti yang dilakukan di sebagian Taman Nasional Bali Barat tersebut, maka dapat 

dijadikan salah satu metode kajian untuk memetakan kerapatan mangrove di Indonesia sebagai 

salah satu kawasan konservasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 1 

Skema Metodologi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Data Citra 
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Lampiran 2 

 

Gambar 1. Hasil Peta Layout Arc GIS 

 

 

Gambar 2. Peta perubahan kerapatan hutan mangrove tahun 2008-2009 
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