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ABSTRAK 

Mangrove di Desa Lembung Paseser Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan merupakan 
ekosistem dengan pertumbuhan alami dan sebagian merupakan hasil penanaman. Tujuan penelitian 
ini adalah penilaian kondisi kesehatan mangrove di Desa Lembung Paseser Kecamatan Sepulu 
Kabupaten Bangkalan. Penilaian kondisi kesehatan mangrove di lokasi penelitian menggunakan 
metode hemispherical photography dan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 201 
Tahun 2004 tentang kriteria baku dan pedoman penentuan kerusakan mangrove. Hasil penelitian 
menunjukkan jenis-jenis mangrove yang ditemukan yaitu Avicennia marina, Rhizopora apiculata, 
Rhizopora mucronata, Sonneratia alba, Sonneratia ovata, dan Excoecaria agallocha. Persentase 
tutupan kanopi rata-rata pada ekosistem mangrove di lokasi penelitian adalah 76,02 % dengan 
standard deviasi 14,61 dan berada dalam kategori baik. 

Kata kunci: kesehatan mangrove, himesphical photography 

PENDAHULUAN 

Ekosistem mangrove merupakan salah satu bagian dari kawasan pesisir dan lautan yang memberikan 
jasa lingkungan. Vegetasi dalam ekosistem mangrove biasanya tumbuh pada daerah pantai yang 
landai dengan subtrat lumpur, pasir atau perpaduan keduanya. Ekosistem mangrove tumbuh subur di 
daerah muara atau delta sungai (Nybakken, 1998; Nontji, 2007). Hutan mangrove terbentuk dari 
sekumpulan vegetasi mangrove dan terbagi dalam zona ekosistem perairan dangkal. Ekosistem 
mangrove memiliki fungsi ekologi diantaranya sebagai daerah pemijahan (spawning ground), daerah 
pengasuhan (nursery ground) dan daerah mencari makan (feeding ground).  Selain itu, ekosistem ini 
juga berfungsi sebagai pelindung kawasan pesisir dari gelombang. Hutan mangrove juga memiliki 
manfaat sosial ekonomi dan sosial bagi masyarakat sebagai kawasan pengembangan budidaya, 
perolehan kayu, kawasan konservasi dan rehabilitasi. (Kuenzer et al., 2011; Sasidhar et al., 2013; 
Wardhani, 2014; Giri et al., 2015; dan Masood et al., 2015). 

Hutan mangrove merupakan sumber daya alam tropis yang mempunyai manfaat ganda, baik dari aspek 
sosial, ekonomi, maupun ekologi. Hutan mangrove memiliki habitat yang sangat spesifik karena terjadi 
interaksi antara komponen penyusun ekosistem dari yang kompleks sampai rumit (Paulangan, 2014). 
Indonesia memiliki area mangrove terluas didunia yaitu 3.36 juta Ha (Peta Mangrove Nasional, 2021), 
mempresentasikan lebih dari seperlima luasan mangrove dunia, dengan keragaman spesies paling 
tinggi di dunia. Meskipun ekosistem mangrove membarikan manfaat yang besar terhadap manusia dan 
lingkungan, namun hutan bakau di seluruh dunia berada di bawah ancaman dari pembangunan 
manusia dan perubahan iklim. Setengah abad terakhir, areal hutan mangrove mengalami penurunan 
hingga 30-50% akibat pembangunan pesisir, pembukaan lahan budidaya perairan dan penangkapan 
yang berlebihan (Donato et al., 2011) 

Bangkalan merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki ekosistem mangrove dan 
tersebar pada beberapa wilayah pantainya. Wilayah pesisir Bangkalan terjadi penambahan area 
mangrove sepanjang tahun 2004- 2021. Kondisi tersebut dikarenakan konversi lahan yang dilakkan 
oleh masyarakat sebelum tahun 2004, dan kemudian area tambak yang sudah terbengkalai ditumbuhi 
kembali oleh mangrove. Tegakan mangrove eksisting meyebabkan garis antai cenderung stabil. Salah 
satu ekosistem mangrove di Kabupaten Bangkalan terletak di Desa Lembung Paseser Kecamatan 
Sepuluh. Ekosistem mangrove di kawasan ini merupakan mangrove dengan pertumbuhan alami dan 
sebagian merupakan hasil penanaman. Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penilaian kondisi 
kesehatan mangrove di Desa Lembung Paseser Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan. 
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MATERI DAN METODE 
Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Oktober 2021 di Desa Lembung Paseser Kecamatan Sepulu 
Kabupaten Bangkalan (Gambar 1). Pengamatan pada penelitian ini dilakukan pada 3 titik.  

 

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 

Alat dan Perlengkapan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini tersaji pada tabel berikut, 
Tabel 1. Alat dan perlengkapan 

No Alat Perlengkapan 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Peta tematik 
GPS 
Kamera 
Roll meter 100 m 
Gunting 
Komputer 
Perangkat lunak Excel dan Image J 

APD 
Tali Rafia 
Alat Tulis 
P3K 

Metodologi Penelitian 
Penentuan Plot Pengamatan 

Metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini yaitu line transect dan Statified Random 
Sampling. Line transect yang dilakukan dengan cara membuat garis tegak lurus pantai ke arah darat 
dengan membuat petakan atau plot-plot untuk mengetahui struktur komunitas mangrove. Statified 
Random Sampling digunakan dalam menempatkan plot dalam setiap strata dengan 
mempertimbangkan kemudahan akses ke lokasi pengamatan. Titik Koordinat pada setiap plot dicatat 
dan disalin dalam GPS reciever. Penetapan plot pada titik pengamatan dilakukan dengan tata kerja 
sebagai berikut: 

1. Penelitian ini terdapat 3 titik yang dibangun plot pengamatan. 
2. Plot pengamatan dibuat sejajar dengan garis pantai berukuran 10x10 m2 menggunakan roll meter 

dan dikelilingi oleh tali rafia. 
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Persentase Tutupan 

Persentase tutupan mangrove dilakukan dengan mengikuti tahapan pada pengambilan data komunitas 
mangrove. Persentase tutupan mangrove dihitung menggunakan metode hemisperichal photography 
yang membutuhkan kamera dengan sudut pandang 180 derajat pada satu titik pengambilan foto 
(Jenning et al., 1999; Korhonen et al., 2008). Teknik ini cenderung cukup baru digunakan di Indonesia 
pada hutan mangrove, penerapannya mudah dan menghasilkan data yang lebih akurat. Teknik 
pelaksanaan metode ini sebagai berikut: 

1. Setiap plot 10 x 10 m2 dibagi menjai 9 (sembilan) kuadran berukuran 5 x5 m2. 
2. Titik pegambilan foto ditempatkan di sekitar pusat plot kecil; harus berada di antara satu pohon 

dengan pohon yang lainnya; serta hindarkan pemotretan tepat di sampaung batang suatu pohon 
(Gambar 2). 

3. Posisi kamera disejajarkan dengan tinggi dada peneliti/tim pengambil foto serta tegak 
lurus/menghadap lurus ke langit. 

4. Lakukan pencatatan nomor foto pada form data sheet untuk mempermudah dan mempercepat 
analisis data. 

5. Dalam setiap zona minimal dilakukan pengambilan foto sebanyak 9 titik dengan setiap plot 10 x 10 
m2 tanpa pengulangan dan tandai foto di setiap akhir sesi pengambilan foto setiap plot. 
Berdasarkan jumlah stasiun pengamatan, maka pengambilan foto dalam penelitian ini adalah 27 
kali dengan asumsi terdapat 3 plot pengamatan dan pengambilan foto masing-masing plot adalah 
9 kuadran. 

6. Hindarkan pengambilan foto ganda pada setiap titik untuk mencegah kebingungan dalam analisis 
data. 

 
(a)                                                   (b) 

Gambar 2. Ilustrasi metode hemisperichal photography untuk mengukur tutupan mangrove (Korhonen 
et al 2008; Jenning et al 1999); (b) hasil pengambilan gambar menggunakan lensa fisheye secara 
vertikal 

 
Gambar 3. Titik pengambilan gambar dalam setiap plot pemantauan (Dharmawan dan pramudji, 2017) 

Analisis Data 
Perangkat Lunak 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan perangkat lunak Image J dan Microsoft Excel. 
Perangkat lunak Image J memisahkan pixel tutupan vegetasi dan langit pada foto yang telah diambil 
dalam histogram hitam 255 (vegetasi) dan putih 0 (langit). Jumlah pixel hitam kemudian dibandingkan 
jumlah pixel keseluruhan pixel kamera untuk menentukan tingkat tutupannya menggunakan perangkat 
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lunak Microsoft Excel dengan rumus berikut: 

% Cover = 
∑ 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 255

∑ 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100  ............................................................................................................... (1) 

Status Kesehatan Mangrove 

Hasil analisis akan menghasilkan nilai kerapatan dalam satuan pohon/ha dan persentase tutupan 
dalam satuan persen (%). Hasil tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan status kondisi hutan 
mangrove yang dikategorikan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 
2004 tentang kriteria baku dan pedoman penentuan kerusakan mangrove sebagaimana tersaji pada 
Tabel 2. 

Tabel 2. Standar baku kerusakan hutan mangrove berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 
No 201 Tahun 2004 

Kriteria Penutupan Kerapatan (pohon/ha) 

Baik Padat ≥ 75 % ≥ 1500 
Sedang Sedang 50 % - 75 % 1000 – 1500 
Rusak Jarang < 50 % < 1000 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Gambaran umum ekosistem mangrove lokasi penelitian 

Hasil pengamatan di titik 1 ditemukan spesies mangrove Rhizopora mucronata dan Sonneratia ovata, 
titik 2 terdapat mangrove jenis Sonneratia alba, Sonneratia ovatta, Rhizopora apiculata dan Excoecaria 
agallocha, dan titik 3 dijumpai jenis Avicennia marina dan Rhizopora mucronata.  Berdasarkan hasil 
pengamatan yang telah dilakukan oleh Hidayatullah (2021) pada lokasi yang sama, R. mucronata 
memiliki rata- rata ukuran diameter paling besar, berkisaran 8 -30 cm. Hal ini terkait dengan kecepatan 
tumbuh spesies R. mucronata yang sangat cepat, walaupu begitu A. marina sangat cepat mengkoloni 
satu wilayah pantai dan dapat segera mendominasi kawasan tersebut. Variasi pola dan warna kanopi 
mengindkasikan adanya dua jenis mangrove yang berbeda pada kawasan ini. Mangrove di kawasan 
penelitian memiliki tekanan lingkungan berupa sampah dan konversi lahan untuk pemukiman dan 
pertambakan. 

Tutupan kanopi 

Kerapatan tutupan kanopi didefinisikan sebagai bagian dari permukaan tanah yang tertutup oleh 
tanaman yang diproyeksikan secara vertikal (Jennings et al., 1999). Pemodelan kerapatan vegetasi 
dalam penelitian ini digunakan untuk mendeteksi dan mengestimasi kerapatan kanopi pada area yang 
luas dengan penggunaan waktu dan biaya yang lebih efektif (Azizi, 2008). Analisis tutupan kanopi pada 
ekosistem mangrove di Desa Lembung Paseser Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan 
menggunakan metode hemisperichal photography menunjukkan bahwa persen tutupan kanopi tertinggi 
hingga terendah terdapat pada titik 1 (89,87 %), titik 3 (77,43 %) dan titik 2 (60,75 %) dengan standard 
deviasi 14,61. Penilaian tutupan kanopi ekosistem mangrove di setiap titik tersaji pada Gambar 4 dan 
tutupan rata-rata beserta standard deviasi dapat dilihat pada Gambar 5. 
 

 
Gambar 5. Persen tutupan setiap plot pada masing-masing titik pengamatan 
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Gambar 6. Persen tutupan rata-rata dan standard deviasi pada masing-masing stasiun pengamatan 

Titik 1 terletak di muara sungai dan memiliki persen tutupan kanopi tertinggi. Noor et al., (1999) 
menyatakan bahwa mangrove yang tumbuh di muara sungai dipengaruhi masukan material organik 
yang terbawa aliran sungai, dan mangrove yang ada di area terbuka (front mangrove) cenderung 
terekspos gelombang.  

Status Kesehatan Mangrove 

Status kesehatan mangrove berdasarkan tutupan kanopi yang mengacu pada Kepmen LH Nomor 201 
Tahun 2004 tentang kriteria baku dan pedoman penentuan kerusakan mangrove, hasil analisis 
hemispherical photography ekosistem mangrove di lokasi penelitian ini tersaji pada Tabel 3.  

Tabel 3. Persentase tutupan kanopi dan kategori kerusakan 

Titik % Tutupan kanopi Kategori 

1 89,87± 14,61 Baik 
2 60,75 ± 14,61 Sedang 
3 77,43 ± 14,61 Baik 

Rata-rata 76,02 ± 14,61 Baik 

Sumber: Hasil Analisis (2021) 

Tabel di atas menunjukkan rata-rata tutupan kanopi di Desa Lembung Paseser Kecamatan Sepulu 
Kabupaten Bangkalan sebesar 76,02 % dengan standard deviasi dari seluruh titik 14,61. Hasil analisis 
tersebut berdasarkan Kepmen LH Nomor 201 Tahun 2004 tentang kriteria baku dan pedoman 
penentuan kerusakan mangrove berada dalam kategori baik. Diameter pohon yang besar dengan 
kerapatan yang tinggi mendukung tutupan kanopi, sehingga memberikan pengaruh terhadap 
persentase penutupan mangrove. Tutupan kanopi mangrove dapat menunjukan tingkat alami 
ekosistem mangrove dan mendeteksi ancaman antropogenik (Dharmawan dan Pramudji, 2014). 
Kondisi tutupan mangrove yang cukup baik didukung oleh nilai kerapatan pohonnya (Nurdiansah dan 
Dharmawan, 2018). Banyaknya jumlah individu yang dijumpai pada satu lokasi ditentukan oleh banyak 
faktor, diantaranya usia hutan, daya dukung lingkungan (ketersediaan bahan organik pada subtrat, 
serta kondisi hidrooseanografi yang sesuai), serta keberadaan tekanan habitat baik lingkungan maupun 
manusia. Komunitas mangrove dengan diameter batang memiliki ukuran yang sangat besar dapat 
dijadikan salah satu indikasi hutan yang memiliki regenerasi baik (Noor et al., 1999). 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Jenis-jenis mangrove yang ditemukan di lokasi 
penelitian, yaitu Avicennia marina, Rhizopora apiculata, Rhizopora mucronata, Sonneratia alba, 
Sonneratia ovatta, dan Excoecaria agallocha. Persentase tutupan kanopi pada ekosistem mangrove di 
Desa Lembung Paseser Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan menggunakan metode 
hemisperichal photography menunjukkan bahwa persen tutupan kanopi tertinggi hingga terendah 
terdapat pada titik 1 (89,87 %), titik 3 (77,43 %) dan titik 2 (60,75 %) dengan rata-rata 76,02 % dan 
standard deviasi 14,61. Status kesehatan mangrove di Desa Lembung Paseser Kecamatan Sepulu 
Kabupaten Bangkalan berdasarkan Kepmen LH Nomor 201 Tahun 2004 tentang kriteria baku dan 
pedoman penentuan kerusakan mangrove berada dalam kategori baik. 
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