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RINGKASAN 

 

 

ULIN NUHA AR-RASYIDAH (NIM.105080600111033). Analisis Kesesuaian 

Lahan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Pesisir Kabupaten Lamongan  
Dengan Pendekatan Teknologi Penginderaan Jauh (di bawah bimbingan 
Bambang Semedi dan Dhira Khurniawan S) 

 
Mangrove berarti tanaman tropis dan komunitasnya yang tumbuh pada 

daerah intertidal. Salah satu fungsi mangrove sebagai tempat asuhan (nursery 
ground), melindungi garis pantai dari erosi, Salah satu wilayah yang memiliki 
sumberdaya mangrove adalah pesisir Lamongan, kondisi saat ini mengalami 
kerusakan. Mengingat pentingnya nilai ekosistem pesisir, begitu juga ancaman 
terhadap kelestariannya, maka perlu dilakukan penelitian untuk menentukan 
kondisi terkini dengan memadukan teknik pengamatan in situ bertujuan 
mengetahui kondisi sebenarnya dilapangan dan penginderaan jauh sebagai 
sistem informasi pendukung dalam upaya penentuan kesesuaian lahan 
rehabilitasi ditinjau dari biofisik dan distribusi mangrove. 
 Tujuan penelitian untuk menganalisis kesesuaian lahan rehabilitasi 
mangrove di pesisir Lamongan ditinjau dari kondisi biofisik dan keanekaragaman 
mangrove.Untuk mengaplikasikan pemanfaatan penginderaan jauh citra Landsat 
8 OLI dengan memetakan distribusi dan perubahan luasan mangrove di pesisir 
Lamongan. Metode yang digunakan adalah scoring untuk menilai kelayakan 
parameter pembatas lahan mangrove dan untuk menentukan Interval kelas 
kesesuaian lahan menggunakan metode Equal Interval dengan kategori Sangat 
Sesuai (S1), Sesuai (S2), Tidak Sesuai (S3). Untuk pengolahan citra satelit 
menggunakan software ArcGIS 9.3 melalui proses Gapp Fill, koreksi radiometri, 
geometri, kombinasi band, penajaman citra, digitasi, perhitungan nilai NDVI, 
cropping dan reklasifikasi. 
 Berdasarkan hasil pengolahan citra satelit jumlah vegetasi mangrove 
pada tahun 2014 adalah 66.51 Ha. Hasil analisis parameter utama diperoleh 
Jenis Sedimen (pasir dan lanau), parameter lingkungan meliputi pH (6,2 – 8,1), 
Salinitas (29 ‰ – 30 ‰) dan DO (4,2 mg/l – 7,2 mg/l), C.Organik sedimen (0,42 
% – 1,14 %). Sedangkan parameter pendukung diperoleh : Jenis Mangrove 
(Mayor) dan Tipe Pantai (Berpasir). Untuk hasil skoring data lapangan 
memberikan Nilai Kesesuaian Lahan (NKL) bahwa pada stasiun 1 dengan total  
NKL sebesar 23 masuk dalam kategori Sesuai (S2), stasiun 2 dengan total NKL 
sebesar 20 masuk dalam kategori Sesuai (S2) dan stasiun 3 dengan total NKL 
sebesar 21 masuk dalam kategori Sesuai (S2). Sedangkan stasiun 4 dengan 
total NKL sebesar 26 masuk dalam kategori Sangat Sesuai (S1) dan stasiun 5 
dengan total NKL sebesar 25 masuk dalam kategori Sangat Sesuai (S1). Jenis 
substrat di semua stasiun penelitian berdasarkan penelitian lapangan 
dikategorikan Sangat sesuai (S1) dimana pada kelima stasiun di adalah pasir 
atau lanau. Sedangkan jenis mangrove dikategorikan Sangat Sesuai (S1) adalah 
mangrove mayor. Berdasarkan hasil pengamatan terdapat 13 jenis mangrove, 
namun jenis mangrove yang mendominasi di sepanjang pesisir Lamongan yaitu 
Rhizophora apiculata, Avicennia alba, Avicennia marina, Avicennia lanata, 
Xylocarpus moluccensis, Bruguiera gymnorrhiza.  
 

Kata Kunci : Mangrove, Kesesuaian Lahan Rehabilitasi, Pesisir Lamongan 
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1. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Tomlinson (1986), kata mangrove berarti tanaman tropis dan 

komunitasnya yang tumbuh pada daerah intertidal. Daerah intertidal adalah 

wilayah dibawah pengaruh pasang surut. Sepanjang garis pantai, seperti laguna, 

estuaria, pantai dan  river banks. Mangrove merupakan ekosistem yang spesifik 

karena pada umumnya hanya dijumpai pada pantai yang berombak relatif kecil 

atau bahkan terlindung dari ombak, di sepanjang delta dan estuaria yang 

dipengaruhi oleh masukan air dan lumpur dari daratan.  

Perairan mangrove dikenal berfungsi sebagai tempat asuhan (nursery 

ground) bagi berbagai jenis hewan akuatik yang mempunyai nilai ekonomi 

penting, seperti ikan, udang, dan kerang-kerangan. Fungsi lain dari hutan 

mangrove ialah melindungi garis pantai dari erosi. Produk hutan mangrove 

antara lain digunakan untuk kayu bakar, pembuatan arang, perabot rumah 

tangga, obat-obatan dan untuk industri kertas (Nontji, 1987). 

Hutan mangrove tumbuh di Kabupaten Lamongan, terutama pada tebing 

kiri dan kanan sungai di sepanjang pantai.  Populasi terbanyak di temukan pada 

empat Desa, yaitu Desa Lohgong, Kandang semangkon dan Labuhan. Total 

sebaran mangrove di Kabupaten Lamongan kini telah mengalami kerusakan 

mencapai 24,25 Ha (Bappeda, 2007).  

Perubahan penggunaan lahan ekosistem hutan mangrove menjadi 

peruntukan lain yang menjadi permasalahan saat ini diantaranya : pemukiman, 

pertambakan, perindustrian dan limbah rumah tangga. Dampak yang ditimbulkan 

kawasan pesisir tersebut mengalami degradasi seperti terjadinya abrasi dan 

erosi. Peranan dan manfaat ekosistem mangrove yang begitu kuat terhadap 
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aspek fisik, ekologi dan ekonomi pada lokasi tersebut, seperti pemanfaatan 

mangrove pada sektor perikanan tangkap, budidaya laut, wisata dan pemukiman 

sehingga upaya rehabilitasi yang berkelanjutan dan terpadu memang perlu 

dilakukan. 

Mengingat pentingnya nilai ekosistem dalam mendukung kelestarian 

sumberdaya pesisir, begitu juga ancaman terhadap kelestariannya, maka perlu 

dilakukan penelitian untuk menentukan kondisi terkini dari ekosistem mangrove 

di pesisir Kabupaten Lamongan yang memadukan teknik pengamatan in situ 

bertujuan mengetahui kondisi sebenarnya dilapangan dan penginderaan jauh 

sebagai sistem informasi pendukung dalam upaya penentuan kesesuaian lahan 

rehabilitasi mangrove untuk pemulihan kondisi mangrove.  

Salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk melakukan pemantauan 

lingkungan kawasan pesisir dapat dilakukan dengan analisis kesesuaian lahan 

menggunakan teknologi penginderaan jauh. Perencanaan, pengelolaan dan 

pengambilan keputusan yang tepat harus dilandasi oleh data dan informasi  yang 

akurat tentang kondisi lahan. Teknologi penginderaan jauh dapat mempermudah 

analisis kesesuaian lahan pada suatu kawasan yang luas, seperti pada kawasan 

pesisir. Jafari dan Narges, (2010) juga menjelaskan bahwa dengan 

menggunakan analisis kesesuaian lahan maka dapat ditentukan apakah lahan 

tersebut sesuai atau tidak untuk digunakan oleh suatu peruntukan lahan secara 

spesifik.  

Penelitian ini dilakukan sebagai penelitian pendahuluan dalam upaya 

membantu kegiatan rehabilitasi lahan mangrove yang akan dilakukan oleh 

pemerintah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di pesisir 

Kabupaten Lamongan tahun 2011 - 2031. 

Supriharyono (2000), walaupun tumbuhan mangrove dapat berkembang 

pada lingkungan yang buruk, tetapi setiap tumbuhan mangrove mempunyai 
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kemampuan yang berbeda dalam mempertahankan diri terhadap kondisi 

lingkungan fisik dan kimia di lingkungannya. Empat faktor utama yang 

mempengaruhi penyebaran mangrove secara alami adalah : (a) frekuensi arus 

pasang, (b) salinitas tanah, (c) air tanah dan (d) suhu air, lumpur dan termasuk 

adanya lumpur yang diakibatkan adanya aliran air sungai yang masuk kedalam  

hutan mangrove sehingga menutupi akar dan anakan mangrove. Keempat faktor 

tersebut akan menentukan dominasi jenis mangrove yang ada di tempat yang 

bersangkutan.  

Salah satu permasalahan yang berperan penting yang menentukan 

keberhasilan rehabilitasi mangrove di kawasan pantai umumnya adalah 

ketepatan pemilihan lokasi karena kehidupan mangrove sangat dipengaruhi oleh 

kualitas tekstur tanah dan perairan disekitarnya. Dengan demikian penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kesesuaian lahan rehabilitasi mangrove dengan 

menggunakan teknik in situ dan sistem penginderaan jauh yang mendeteksi 

hutan mangrove melalui citra satelit yang kemudian dapat diinterpretasikan 

dalam bentuk peta. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Lamongan tahun 2011 - 2031 

terdapat beberapa kawasan yang dialokasikan untuk kegiatan sempadan pantai 

yaitu di Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong, akan tetapi pada 

kenyataannya kawasan mangrove dipesisir Lamongan telah mengalami alih 

fungsi lahan seperti dijadikan sebagai pertambakan, perindustrian, 

kepariwisataan dan tempat limbah rumah tangga sehingga mengalami 

kerusakan. Dari hasil pengolahan citra satelit luas mangrove pada tahun 2004 

sebanyak 83,25 ha, telah mengalami penurunan pada tahun 2009 dengan hasil 

sebanyak 68,94 ha. Dengan demikian perlu mempertahankan fungsi mangrove 
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dengan tindakan pelestarian yang terarah. Tindakan pelestarian dapat berupa 

mempertahankan dan menjaga ekosistem mangrove salah satunya adalah 

rehabilitasi. Mengingat pentingnya nilai ekosistem dalam mendukung kelestarian 

sumberdaya pesisir, begitu juga ancaman terhadap kelestariannya, maka perlu 

dilakukan penelitian untuk menentukan kondisi terkini dari ekosistem mangrove 

di pesisir Kabupaten Lamongan yang memadukan teknik pengamatan in situ 

bertujuan mengetahui kondisi sebenarnya dilapangan dan penginderaan jauh 

sebagai sistem informasi pendukung dalam upaya penentuan kesesuaian lahan 

rehabilitasi mangrove untuk pemulihan kondisi mangrove ditinjau dari biofisik dan 

distribusi mangrove. Oleh karena itu perlu adanya penelitian “Analisis 

Kesesuaian Lahan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Pesisir Kabupaten 

Lamongan dengan Pendekatan Teknologi Penginderaan Jauh”. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis kesesuaian lahan rehabilitasi mangrove di pesisir 

Lamongan ditinjau dari kondisi biofisik dan keanekaragaman mangrove. 

2. Untuk mengaplikasikan pemanfaatan penginderaan jauh dengan memetakan 

distribusi dan perubahan luasan mangrove di pesisir Lamongan. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian di pesisir Lamongan  sebagai 

berikut : 

Meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan mahasiswa dalam 

menganalisis data dan membuat laporan sesuai standart ilmiah. Mampu 

menggunakan metode penginderaan jarak jauh untuk mengetahui distribusi 

mangrove di pesisir Lamongan. 

Memberikan informasi mengenai rehabilitasi mangrove dengan 

penginderaan jauh sehingga untuk kedepannya dapat digunakan sebagai acuan 
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dalam pembangunan daerah. Menambah referensi bagi mahasiswa lain bagi 

yang ingin melakukan penelitian serupa, sehingga dapat dijadikan pembanding 

dengan lokasi lain dalam penelitian yang sama. 

 
1.5 Tempat/Waktu  Pelaksanaan 

Pembuatan proposal penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai 

Maret. Penelitian di pesisir Kabupaten Lamongan dan di Laboratorium  

dilaksanakan pada bulan April 2014. Pengolahan data dan penyusunan laporan 

dilaksanakan pada bulan April – Juni 2014. Jadwal pelaksanaan pelaksanaan 

lebih rincinya dapat dilihat pada Lampiran 13. 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

Secara geografis wilayah Kabupaten Lamongan terletak anatara 6º51’ 

54’’ sampai dengan 7º23’6’’ lintang selatan dan antara 112º4’41’’ sampai dengan 

112º33’12’’ bujur timur. Tofografi wilayah Kabupaten Lamongan terdiri dari 

daratan rendah berada dengan ketinggian 0 – 25 m seluas 50,17 % dari luas 

Kabupaten Lamongan, daratan ketinggian 25 – 100 m seluas 45,68 % dan 

sisanya 4,15 % merupakan daratan dengan ketinggian di atas 100 m. Potensi 

sumber daya perikanan dan kelautan wilayah Kabupaten Lamongan meliputi 

pantai, laut, perairan umum, perairan payau dan perairan tawar. Adapun sektor – 

sektor yang dimiliki diantaranya sektor pertanian, perkebunan, perikanan, 

pertambangan dan pariwisata (Pemda Lamongan, 2012). 

Jenis vegetasi mangrove yang dominan tumbuh di wilayah pesisir 

Kabupaten Lamongan adalah Avicennia spp; Rhizophora spp; dan Bruguiera 

spp. Kondisi sebagian hutan mangrove di pesisir Kabupaten Lamongan 

menunjukkan adanya perubahan yang sangat memprihatinkan karena adanya 

penebangan hutan mangrove untuk pembukaan lahan tambak baru di kawasan 

hutan mangrove, di lokasi Desa Labuhan Kecamatan Brondong. Data propinsi 

menyebutkan bahwa pembangunan di wilayah pesisir wilayah Pantai Utara Jawa 

Timur kurang memperhatikan kelestarian daya dukung sumber daya alam dan 

fungsi lingkungan hidup sehingga menyebabkan kerusakan habitat ekosistem di 

wilayah pesisir dan laut, terutama di wilayah Pantai Utara Jawa Timur (Pemda 

Lamongan, 2012). 
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2.2 Mangrove 

2.2.1 Pengertian Mangrove 

  Kata mangrove berasal dari kombinasi antara istilah dalam Bahasa 

Portugis mangue dan Bahasa Inggris grove (Macnae, 1974). Menurut bahasa 

Inggris, kata mangrove digunakan untuk komunitas tumbuhan yang tumbuh di 

daerah pasang surut atau setiap individu jenis tumbuhan yang berasosiasi 

dengannya, sedangkan dalam bahasa Portugis istilah mangrove digunakan untuk 

setiap individu spesies tumbuhan yang hidup di laut dan kata mangal untuk 

menyatakan komunitas tumbuhan yang terdiri dari jenis-jenis mangrove (FAO, 

1982). 

Hutan mangrove adalah tipe hutan yang khas di sepanjang pantai atau 

muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. Biasa disebut pula 

sebagai hutan pantai, hutan pasang surut, hutan payau, atau hutan bakau. 

Segala tumbuhan dalam hutan ini saling berinteraksi dengan lingkungannya, baik 

yang bersifat biotik maupun abiotik. Dan seluruh sistem yang saling bergantung 

ini membentuk apa yang kita kenal sebagai ekosistem mangrove. Mangrove di 

Indonesia dikenal mempunyai keragaman jenis yang tinggi, seluruhnya tercatat 

sebanyak 89 jenis tumbuhan , 35 jenis diantaranya berupa pohon dan selebihnya 

berupa terna (5 jenis), perdu (9 jenis), liana (9 jenis), epifit (29 jenis), dan parasit 

(2 jenis). Beberapa contoh mangrove yang dapat berupa pohon antara lain bakau 

(Rhizophora spp), api-api (Avicennia spp), pedada (Sonneratia spp), tanjang 

(Bruguiera spp), nyirih (Xylocarpus spp), tengar (Ceriops spp), buta-buta 

(Excoecaria sp) (Nontji, 1987). 

Tomlinson (1986), membagi flora mangrove menjadi tiga kelompok, yakni: 

1. Flora mangrove mayor (flora mangrove sebenarnya), yakni flora yang 

menunjukkan kesetiaan terhadap habitat mangrove, berkemampuan membentuk 

tegakan murni dan secara dominan mencirikan struktur komunitas, secara 
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morfologi mempunyai bentuk-bentuk adaptif khusus (bentuk akar dan viviparitas) 

terhadap lingkungan mangrove, dan mempunyai mekanisme fisiologis dalam 

mengontrol garam. Contohnya adalah Avicennia, Rhizophora, Bruguiera, 

Ceriops, Kandelia, Sonneratia, Lumnitzera, Laguncularia dan Nypa.   

2. Flora mangrove minor, yakni flora mangrove yang tidak mampu membentuk 

tegakan murni, sehingga secara morfologis tidak berperan dominan dalam 

struktur komunitas, contoh : Excoecaria, Xylocarpus, Heritiera, Aegiceras. 

Aegialitis, Acrostichum, Camptostemon, Scyphiphora, Pemphis, Osbornia dan 

Pelliciera.    

3. Asosiasi mangrove, contohnya adalah Cerbera, Acanthus, Derris, Hibiscus, 

Calamus, dan lain-lain. 

Menurut Bengen (2002), hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi 

pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu 

tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur.  

Karakteristik hutan mangrove antara lain : 

- Umumnya tumbuh pada daerah intertidal yang jenis tanahnya berlumpur, 

berlempung atau berpasir. 

- Dapat tumbuh di daerah tergenang air laut secara berkala, baik setiap hari 

maupun yang hanya tergenang pada saat pasang purnama. 

Frekuensi genangan menentukan komposisi vegetasi hutan mangrove : 

- Menerima pasokan air tawar dari darat. 

- Melindungi pantai dari gelombang dan arus pasang surut.  

- Mampu hidup pada air bersalinitas payau (2-22 ‰) hingga asin (38 ‰). 

- Banyak ditemukan di pantai-pantai teluk yang dangkal, esturi, delta dan daerah 

pantai yang terlindung. 

 
 
 



9 
 

 
 

2.2.2 Zonasi  Mangrove 

Ekosistem mangrove di Indonesia memiliki keanekaragaman jenis yang 

tinggi. Tercatat 89 jenis, yaitu 35 jenis berupa pohon, selebihnya berupa 5 jenis 

terna, 9 jenis perdu, 29 jenis epifit dan 2 jenis parasit. Beberapa jenis yang umum 

dijumpai di wilayah pesisir Indonesia adalah Bakau (Rhizophora), Api-api 

(Avicennia), Pedada (Sonneratia), Tanjang (Bruguiera), Nyirih (Xylocarpus), 

Tengar (Ceriops), dan Buta-buta (Excoecaria) (Nontji, 1987). 

Menurut Bengen (2002), salah satu zonasi hutan mangrove, yaitu :  

a. Daerah yang paling dekat dengan laut dengan substrat agak berpasir, sering 

ditumbuhi oleh Avicennia spp. Di zona ini biasa berasosiasi jenis Sonneratia 

spp. yang dominan tumbuh pada lumpur dalam yang kaya bahan organik.  

b. Lebih ke arah darat, hutan mangrove umumnya didominasi oleh Rhizophora 

spp. Di zona ini juga dijumpai Bruguiera spp. dan Xylocarpus spp.  

c. Zona berikutnya didominasi oleh Bruguiera spp.  

d. Zona transisi antara hutan mangrove dengan hutan dataran rendah biasa 

ditumbuhi oleh Nypa fruticans dan beberapa spesies palem lainnya.  

 

Gambar 1. Zonasi Penyebaran Jenis Mangrove 

Menurut Noor, et al. (1999) sementara zonasi vegetasi mangrove 

menurut pasang surut meliputi :  



10 
 

 
 

a. Areal yang selalu digenangi walaupun pada saat pasang rendah, umumnya 

didominasi oleh Avicennia spp. atau Sonneratia spp.  

b. Areal yang digenangi oleh pasang sedang, didominasi jenis Rhizophora spp.  

c. Areal yang digenangi hanya saat pasang tinggi. Areal ini lebih ke daratan, 

umumnya didominasi oleh Bruguiera spp dan Xylocarpus spp.  

d. Areal yang digenangi hanya pada saat pasang tertinggi (hanya beberapa hari 

dalam sebulan), umumnya didominasi oleh Bruguiera spp. dan Lumnitzera 

littorea.  

 
2.2.3 Fungsi dan Manfaat Mangrove 

Secara umum, fungsi hutan mangrove antara lain (Bengen, 1999) :  

a. Sebagai peredam gelombang dan angin badai, pelindung dari abrasi, penahan 

intrusi air laut ke darat, penahan lumpur dan perangkap sedimen.  

b. Penghasil sejumlah besar detritus (hara) dari daun dan pohon mangrove.  

c. Daerah asuhan (nursery grounds), tempat mencari makan (feeding ground), 

dan daerah pemijahan (spawning grounds) berbagai jenis ikan, udang dan 

biota laut lainnya.  

d. Penghasil kayu konstruksi, kayu bakar, bahan baku arang dan kertas.  

e. Pemasok larva (nener) ikan, udang dan biota laut lainnya.  

f. Sebagai tempat pariwisata.  

Ditinjau dari aspek kimia, mangrove berfungsi (1) sebagai penyerap 

bahan pencemar, khususnya bahan-bahan organik; (2) sebagai sumber energi 

bagi lingkungan perairan sekitarnya. Ketersediaan berbagai jenis makanan pada 

ekosistem mangrove menjadikan ekosistem ini sebagai sumber energi bagi 

berbagai jenis biota yang berasosiasi di dalamnya; (3) sebagai pensuplai bahan 

organik, daun mangrove yang gugur mengalami proses penguraian oleh 

mikroorganisme menjadi partikel-partikel detritus yang menjadi sumber makanan 
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bagi berbagai jenis filter feeder. Ditinjau dari aspek biologis, mangrove sangat 

penting dalam menjaga kestabilan produktivitas dan ketersediaan sumberdaya 

hayati di wilayah pesisir (Bengen, 2002).  

Hamilton dan Snedaker (1994) dalam Yani (2002) mencatat sekitar 58 

produk langsung dan tidak langsung dari mangrove berupa kayu bakar, bahan 

bangunan, alat dan teknik penangkapan ikan, pupuk, bahan baku kertas, bahan 

makanan, obat-obatan, minuman, peralatan rumah tangga, bahan baku tekstil 

dan kulit, madu, lilin, dan tempat rekreasi.  

 

2.3 Rehabilitasi Ekosistem Mangrove 

Secara umum rehabilitasi adalah tindakan untuk menempatkan kembali 

sebagian atau, terkadang, seluruh struktur atau karakteristik fungsional dari suatu 

ekosistem yang telah hilang, atau substitusi dari alternatif yang berkualitas atau 

berkarakteristik lebih baik dengan yang saat ini ada dengan pandangan bahwa 

mereka memiliki nilai sosial, ekonomi atau ekologi dibandingkan kondisi 

sebelumnya yang rusak atau terdegradasi (Kemenhut, 2004). 

Rehabilitasi hutan mangrove adalah upaya mengembalikan fungsi hutan 

mangrove yang mengalami degradasi, kepada kondisi yang dianggap baik dan 

mampu mengembalikan fungsi ekologis dan ekonomis. Hutan mangrove yang 

biasa tumbuh disepanjang pesisir pantai atau muara sungai adalah suatu 

ekosistem yang memiliki peranan penting dari sisi ekologi, biologi dan ekonomi 

(Kemenhut, 2004). 

 

2.4 Penginderaan Jauh (Remote Sensing) 

2.4.1 Definisi Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh (remote sensing) adalah ilmu dan seni untuk 

memperoleh informasi tentang obyek, daerah atau fenomena melalui analisis 
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data yang diperoleh dengan tanpa adanya kontak langsung dengan obyek, 

daerah atau fenomena yang dikaji (Sutanto, 1986). Lo (1996), mendefinisikan 

inderaja sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan informasi mengenai objek 

dan lingkungannya dari jarak jauh tanpa sentuhan fisik. Paine (1992), 

mendefinisikan inderaja sebagai identifikasi dan pengkajian obyek pada daerah 

jauh dengan menggunakan energi elektromagnetik yang dipantulkan atau 

dipancarkan obyek. Beberapa nilai kisaran spektrum panjang gelombang 

elektromagnetik. 

Teknologi Penginderaan Jauh (Inderaja) mempunyai kegunaan yang 

sangat bermanfaat untuk segala bidang, mulai dari sektor industri pertanian, 

kehutanan, kelautan dan perencanaan wilayah kota. Teknologi inderaja adalah 

alternatif yang tepat dalam menyediakan informasi data (Sutanto,1994). 

Gambar 2. Sistem Penginderaan Jauh (Sumber : Sutanto, 1994) 

Menurut Butler et al. (1988), terdapat empat komponen fisik yang terlibat 

dalam sistem penginderaan jauh. Keempat komponen fisik tersebut, yaitu :  

a. Matahari sebagai sumber energi yang berupa radiasi elektromagnetik.  

b. Atmosfer sebagai media perantara dari energi elektromagnetik.  
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c. Objek yang akan diteliti.  

d. Sensor yang mendeteksi radiasi elektromagnetik dari suatu objek dan 

merubahnya menjadi bentuk signal yang selanjutnya dapat diproses dan 

direkam.  

Penginderaan jauh merupakan suatu metode yang memiliki kelebihan 

dan kekurangan dalam penerapannya, melalui penginderaan jauh dapat 

diperoleh atau diketahui data suatu objek, daerah, maupun sumber daya yang 

bersifat historik, dengan penggunaan citra yang memiliki tanggal akuisisi yang 

berbeda-beda, baik data tahunan maupun data yang bersifat bulanan. Citra 

satelit mampu memberikan informasi cakupan spasial yang luas dan perekaman 

yang berulang merupakan kelebihan yang dapat digunakan untuk pemantauan 

kondisi suatu lahan (Shofiyati, 2010). 

 
2.4.2 Penginderaan Jauh vegetasi Mangrove 

Aplikasi penginderaan jauh multispektral mangrove meliputi perkiraan 

jumlah, kerapatan, dan distribusi vegetasi. Perkiraan ini didasarkan pada 

reflektansi kanopi vegetasi. Nilai reflektansi dari suatu objek akan berbeda 

dengan nilai reflektansi objek lain. Objek vegetasi pada panjang gelombang infra 

merah dekat memiliki nilai reflektasi tinggi, sedangkan pada panjang gelombang 

merah, objek vegetasi memiliki nilai reflektansi rendah (Gambar 3). Kombinasi 

dari kedua kanal ini akan menghasilkan data yang memiliki nilai sensitif terhadap 

kehijauan vegetasi. Selain itu, penginderaan jauh untuk vegetasi mangrove dapat 

dilakukan dengan dasar bahwa mangrove hanya tumbuh di daerah pesisir 

(Lillesand dan Kiefer, 1990). 
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Gambar 3. Karakteristik pantulan komponen vegetasi (Lo, 1996) 

Karakteristik pantulan pada panjang gelombang sinar tampak sampai 

infra merah dekat menjadi prinsip dasar untuk mendeteksi adanya vegetasi. Dari 

prinsip di atas, diperoleh suatu indeks yang digunakan untuk memantau vegetasi 

yang biasa dikenal sebagai indeks vegetasi. Indeks vegetasi dapat diterapkan 

pula pada vegetasi di kawasan pesisir, yaitu vegetasi mangrove.  

 
2.4.3 Citra Satelit Landsat 8 OLI 

 Landsat 8 merupakan satelit bumi hasil pengembangan dari satelit 

Landsat 7 ETM + yang diluncurkan oleh NASA pada 11 Februari tahun 2013. 

Satelit Landsat 8 merupakan instrument yang mengorbit dengan ketinggian 705 

kilometer dari permukaan bumi. Satelit Landsat 8 mampu merekam wilayah yang 

sama dalam periode waktu 16 hari dengan cakupan sapuan hingga mencapai 

185 kilometer disetiap wilayah yang dilewatinya. Satelit Landsat 8 bersifat sun-

synchronous yang bergerak secara descending dari arah utara ke selatan 

(USGS, 2013). 
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Gambar 4. Satelit Landsat 8 OLI (USGS, 2013) 

Landsat 8 biasa disebut dengan LDCM yang merupakan singkatan dari 

Landsat Data Continity Mission. Satelit Landsat 8 OLI ini merupakan hasil 

kolaborasi antara NASA (National Aeronatics and Space Administration) dan 

USGS (United States Geology Survey). LDCM ini dengan 2 sensor untuk 

melakukan perekaman bumi, yaitu Onboard Operational Land Imager (OLI) dan 

Thermal Infrared Sensor (TIRS). OLI dan TIRS ini akan melakukan perekaman 

dibumi yang menghasilkan gambar seluruh bagian permukaan dibumi dimana 

didalamnya terdapat gambaran daerah pesisir dan laut, es  kutub, dan area 

daratan. Landsat 8 OLI ini memiliki resolusi sama dengan landsat 7 sebelumnya 

yaitu 30 meter dengan resolusi panchromatic 15 meter tetapi untuk band 10 dan 

11 memiliki resolusi 100 meter. Landsat 8 OLI ini juga memiliki 11 kanal atau 

band dimana spesifikasi dari setiap band dapat dilihat pada Tabel 1 (USGS, 

2013). 

Tabel 1. Spesifikasi Landsat 8 

Landsat 8 sensor OLI/TIRS 

Band Resolusi Spesifikasi dan panjang gelombang 

1 30 Meter Coastal/Aerosol, (0.433 – 0.453 µm) 

2 30 Meter Blue, (0.450 – 0.515 µm) 

3 30 Meter Green, (0.525 – 0.600 µm) 

4 30 Meter Red, (0.630 – 0.680 µm) 
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2.4.4 Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 

Indeks vegetasi adalah pengukuran secara kuantitatif dalam mengukur 

biomassa maupun kesehatan vegetasi, dilakukan dengan membentuk kombinasi 

beberapa spektral kanal, dengan menggunakan operasi penambahan, 

pembagian, perkalian antara kanal yang satu dengan yang lain untuk 

mendapatkan suatu nilai yang bisa mencerminkan kelimpahan atau kesehatan 

vegetasi. Nilai indeks vegetasi yang tinggi memberikan gambaran bahwa di areal 

yang diamati terdapat vegetasi dengan tingkat kehijauan yang tinggi seperti areal 

hutan rapat dan lebat. Sebaliknya nilai indeks vegetasi yang rendah merupakan 

indikator bahwa lahan yang dipantau mempunyai tingkat kehijauan rendah lahan 

dengan vegetasi jarang atau bukan objek vegetasi (Arhatin, 2007).  

Menurut JICA (1984) dalam Budiman (1996), Beberapa formula indeks 

vegetasi untuk memantau mangrove antara lain: Ratio Vegetation Index (RVI),  

Transformed Rasio Vegetation Index (TRVI), Difference Vegetation Index (DVI), 

(Vegetation Index) VI, (Transformed Vegetation Index) TVI, (Green Vegetation 

Index) GVI dan Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). 

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) merupakan salah satu 

indeks vegetasi yang dapat digunakan untuk membedakan aspek yang 

berhubungan dengan nilai kerapatan vegetasi, oleh karena itu NDVI diperlukan 

5 30 Meter Near-Infrared (0.845 – 0.885 µm) 

6 30 Meter SWIR 1(1.560 – 1.660 µm) 

7 30 Meter SWIR 2 (2.100 – 2.300 µm) 

8 15 Meter Panchromatic (PAN) (0.500 – 0.680 µm) 

9 30 Meter Cirrus (1.360 – 1.390 µm) 

10 100 Meter TIRS 1 (10.3 – 11.3 µm) 

11 100 Meter TIRS 2 (11.5 – 12.5 µm) 
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untuk membagi nilai kerapatan mangrove agar dapat diketahui perbedaan 

kerapatan dari hutan mangrove disuatu kawasan yang dikaji (Danoedoro, 1996).  

Menurut Green, et al. (2000), dalam NDVI, nilai kerapatan vegetasi 

mangrove ditentukan dengan metode ratio antara band infrared dan band red 

dengan formula sebagai berikut : 

      
       

       
 

Keterangan : 

- NDVI : Normalized Difference Vegetation Index. 

- NIR : Near infrared, merupakan jenis spektral yang dapat direkam oleh band 5 

pada satelit Landsat 8. 

- Red : Infrared, merupakan jenis spektral yang dapat direkam oleh band 4 pada 

satelit Landsat 8. 

Secara teori NDVI berkisar antara – 1 sampai dengan +1, apabila nilai 

NDVI suatu kawasan hutan mangrove mencapai +0.1 sampai dengan +0.7, 

menandakan bahwa tingkat kesehatan dari vegetasi tersebut dinilai baik 

(Prahasta, 2008). 

 

2.5 Biofisik 

2.5.1 Analisis Sedimen 

2.5.1.1 Tekstur Sedimen 

Sedimen adalah material atau pecahan dari batuan, mineral dan material 

organik yang melayang-layang di dalam air, udara, maupun yang dikumpulkan di 

dasar sungai atau laut oleh pembawa atau perantara alami lainnya. Sedimen 

pantai dapat berasal dari erosi pantai, dari daratan yang terbawa oleh sungai, 

dan dari laut dalam yang terbawa oleh arus ke daerah pantai (Penyalai, 2009). 
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Terdapat berbagai macam jenis sedimen, seperti pasir, lanau dan 

lempung. Jenis – jenis sedimen tersebut adalah jenis yang umum ditemukan saat 

proses penelitian. Untuk menentukan jenis sedimen terlebih dahulu harus 

diketahui ukuran atau diameter butir sedimen. Penentuan ukuran butir atau 

diameter partikel sedimen dapat dilakukan dengan metode ayakan. Ada dua 

macam metode ayakan, yaitu ayakan kering dan ayakan basah. Metode yang 

umum digunakan adalah ayakan kering. Tetapi metode tersebut memiliki 

kelemahan yaitu tidak dapat digunakan untuk partikel dengan ukuran yang kecil. 

Hal ini berarti untuk ukuran butir yang lebih kecil diperlukan metode lain, yaitu 

menggunakan metode pipet (Wibisono, 2011). Setelah diketahui ukuran butir 

sedimen dapat diketahui jenis sedimen tersebut menggunakan skala interval 

ukuran butir sedimen. Ada berbagai macam jenis skala interval ukuran butir 

sedimen, tetapi yang umum digunakan adalah skala Wentworth. 

 
2.5.1.2  C. Organik 

Bahan organik adalah bagian dari tanah yang merupakan suatu sistem 

kompleks dan dinamis, yang bersumber dari sisa tanaman dan atau binatang 

yang terdapat di dalam tanah yang terus menerus mengalami perubahan bentuk, 

karena dipengaruhi oleh faktor biologi, fisika, dan kimia (Kononova, 1961). 

 Menurut Stevenson (1994), bahan organik tanah adalah semua jenis 

senyawa organik yang terdapat di dalam tanah, termasuk serasah, fraksi bahan 

organik ringan, biomassa mikroorganisme, bahan organik terlarut di dalam air, 

dan bahan organik yang stabil atau humus. Kadar C.Organik tanah cukup 

bervariasi, tanah mineral biasanya mengandung C.Organik antara 1 hingga 9%, 

sedangkan tanah gambut dan lapisan organik tanah hutan dapat mengandung 40 

sampai 50% C.Organik dan biasanya < 1% di tanah gurun pasir. 
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2.5.2 Analisis Parameter Lingkungan 

2.5.2.1 pH  

   Derajat keasaman (pH) adalah ukuran tentang besarnya konsentrasi ion 

hidrogen dan menunjukkan apakah air itu bersifat asam atau basa dalam 

reaksinya. Derajat keasaman (pH) mempunyai pengaruh yang sangat besar 

terhadap organisme perairan sehingga dipergunakan sebagai petunjuk untuk 

menyatakan baik buruknya suatu perairan masih tergantung pada faktor-faktor 

lain (Wardoyo, 1975). 

 
2.5.2.2 DO  

Oksigen terlarut adalah kandungan oksigen yang terlarut dalam perairan 

yang merupakan suatu komponen utama bagi metabolisme organisme perairan 

yang digunakan untuk pertumbuhan, reproduksi, dan kesuburan (Odum, 1971).  

 
2.5.2.3 Salinitas  

Salinitas merupakan nilai yang menunjukkan jumlah garam-garam terlarut 

dalam satuan volume air yang biasanya dinyatakan dengan satuan promil (‰). 

Kandungan utama dari air laut dibentuk oleh ion Na+ dan Cl-, ditambah berbagai 

jenis unsur lain yang jumlahnya relatif sedikit. Umumnya garam terlarut pada 

ekosistem laut terutama terdiri atas NaCl, sedangkan pada perairan tawar 

terutama terdiri atas kalsium karbonat (Barus, 2004). 

Nilai salinitas perairan tawar biasanya kurang dari 0,5‰, perairan payau 

antara 0,5‰ - 30‰, dan perairan laut 30‰ - 40‰. Pada perairan pesisir, nilai 

salinitas sangat dipengaruhi oleh masukan air tawar dari sungai (Effendi, 2003).  

 
2.5.3 Tipe Pantai 

Menurut Pasisingi (2012), daerah yang terletak diantara daratan dan lautan 

yang masih dipengaruhi oleh pasang dikenal dengan pantai. Pada beberapa 
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tempat, lereng pantainya mempunyai bentuk landai dan terdapat banyak yang 

jarak yang besar antara tanda-tanda air pasang tertinggi dan air pasang 

terendah. Sedangkan di tempat lainnya, dimana lereng pantainya berbentuk 

curam, tanda-tanda air pasangnya akan kelihatan saling berdekatan. Bahan-

bahan dasar pembentuk pantai pun berbeda. Ada pantai yang terdiri dari batu-

batuan, lumpur, tanah liat, pasir dan kerikil atau campuran antara dua atau lebih 

dari tipe-tipe ini secara bersamaan. 

Menurut Maydo et al. (2010), secara umum tipe pantai dibagi menjadi tiga 

yaitu: 

 Pantai berbatu 

Yaitu pantai yang umumnya terdiri dari bongkahan-bongkahan batuan. 

Memiliki dinding pantai terjal yang langsung berhubungan dengan laut dan 

sangat dipengaruhi oleh serangan gelombang. Pantai ini dapat tererosi akibat 

pelapukan batuan atau proses geologi dalam waktu yang relatif lama.  

 Pantai berpasir 

Yaitu pantai yang didominasi oleh hamparan atau dataran pasir, baik berupa 

pasir hitam, abu-abu atau putih. Pantai berpasir tidak memiliki substrat yang 

tetap untuk melekat bagi organisme, karena gelombang terus-menerus 

menggerakkan partikel substrat. Pantai tipe ini terbentuk oleh proses laut akibat 

erosi gelombang, pengendapan sedimen dan material organik. Material 

penyusunnya terdiri atas pasir bercampur batu yang berasal dari daratan yang 

terbawa aliran sungai atau berasal dari jenis biota laut yang terdapat di pantai 

tersebut. 

 Pantai berlumpur 

Merupakan hamparan lumpur sepanjang pantai yang dihasilkan dari proses 

sedimentasi atau pengendapan, biasanya terletak di muara sungai. Lumpur 
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tersebut terdiri atas partikel-partikel halus yang mengandung humus atau 

gambut. Tanah pantai ini mempunyai kandungan oksigen yang rendah dan 

hanya terdapat pada lapisan permukaan. Tanah pantai berasal dari endapan 

lumpur yang dibawa oleh aliran sungai. Lumpur yang berasal dari laut 

mengandung cangkang-cangkang foraminifera, fragmen-fragmen karang, 

cangkang moluska serta bahan lain yang menjadi sumber kapur. Ciri-ciri fisik 

pantai berlumpur: substrat penyusun sedimen berupa lumpur yang kaya zat 

organik, topografinya sangat landai sehingga air dapat tertahan lebih lama di 

dalam substrat, posisinya secara geografis biasanya menempati daerah telukan, 

dan kekuatan ombak yang bekerja di pantai terlalu lemah. 

 
2.5.4  Pasang Surut 

   Menurut Pariwono (1989), fenomena pasang surut diartikan sebagai naik 

turunnya muka laut secara berkala akibat adanya gaya tarik benda-benda 

angkasa terutama matahari dan bulan terhadap massa air di bumi. Sedangkan 

menurut Dronkers (1964) pasang surut laut merupakan suatu fenomena 

pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala yang diakibatkan 

oleh kombinasi gaya gravitasi dan gaya tarik menarik dari benda-benda 

astronomi terutama oleh matahari, bumi dan bulan. Pengaruh benda angkasa 

lainnya dapat diabaikan karena jaraknya lebih jauh atau ukurannya lebih kecil.  

 
2.6 Kebijakan Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove 

2.6.1 Peraturan terkait sempadan pantai 

Definisi dan penetapan sempadan pantai terdapat dalam Undang‐Undang 

No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau‐Pulau Kecil. 

Kebijakan ini memperkuat definisi sempadan pantai yang sudah disebutkan pada 

Keppres No. 32/1990, bahkan menambahkan beberapa kriteria yang sangat 

spesifik diantaranya yaitu pengukuran lebar sempadan pantai harus 

http://www.ilmukelautan.com/
http://www.ilmukelautan.com/
http://www.ilmukelautan.com/
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memperhatikan bentuk dan kondisi fisik pantai dan fungsinya sebagai 

perlindungan pantai dari erosi atau abrasi. Berikut adalah definisi sempadan 

pantai berdasarkan UU No. 27/2007 : 

Pasal 1 : sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya 

proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter 

dari titik pasang tertinggi ke arah darat. 

Pasal 31 ayat 1 : pemerintah daerah menetapkan batas sempadan pantai yang 

disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro‐oseanografi pesisir, 

kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain.  

Pasal 31 ayat 2 : penetapan batas sempadan pantai mengikuti ketentuan : a) 

perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami; b) perlindungan panta i dari 

erosi atau abrasi; c) perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, 

banjir, dan bencana alam lainnya; d) perlindungan terhadap ekosistem pesisir 

seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, 

estuaria dan delta; e) pengaturan akses publik; serta f) pengaturan untuk saluran 

air dan limbah. 

 

Gambar 5. Ilustrasi penentuan lebar sempadan pantai berdasarkan peraturan 

perundang-undangan (apri dan etwin, 2012). 

Pemerintah kembali mengeluarkan peraturan terkait penataan ruang pada 

tahun 2008 sebagai turunan dari UU No. 26 Tahun 2007, yaitu Peraturan 

Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
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Nasional. PP ini merupakan penegasan lebih lanjut dari kebijakan terdahulu 

mengenai kawasan sempadan pantai dan kawasan pantai berhutan bakau, yaitu 

Keppres No. 32/1990, UU No. 26/2007 dan UU No. 27/2007. Dalam kebijakan ini 

diatur mengenai status dari sempadan pantai dan kawasan pantai berhutan 

bakau sebagai kawasan lindung nasional serta kriteria penetapan kedua 

kawasan tersebut. Selain itu kebijakan ini juga mengatur arahan pengendalian 

pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi, perijinan, pemberian 

insentif/disinsentif, dan sanksi. 

Pada tahun yang sama, Kementerian Kelautan dan Perikanan 

mengeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 Tahun 2008 

tentang Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau‐Pulau Kecil. Kebijakan 

kementerian ini menegaskan bahwa ekosistem pesisir dan sempadan pantai 

sebagai sebuah kawasan konservasi yang dilindungi, dilestarikan atau 

dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah 

pesisir dan pulau‐pulau kecil secara berkelanjutan. perlindungan sempadan 

pantai melalui penetapan batas sempadan pantai, pengelolaan kawasan tanah 

timbul, penetapan batas kawasan pasut dan penghijauan. 

Untuk kawasan pantai berhutan bakau/mangrove melalui pemeliharaan 

kawasan hutan bakau/mangrove dan penghijauan. Secara lebih rinci, dalam 

dokumen RTRW tersebut terdapat peraturan zonasi pada kawasan sempadan 

pantai dan kawasan pantai berhutan bakau/mangrove. Berikut adalah ketentuan 

peraturan zonasi pada kawasan sempadan pantai :  

1) Diizinkan melakukan penghijauan hutan bakau di kawasan sempadan pantai 

yang telah rusak. 

2) Diizinkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat 

perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke 

dalam tanah. 
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3) Mengatur kegiatan dan/atau usaha‐usaha kelautan yang diperbolehkan di 

kawasan sempadan pantai meliputi pelabuhan, tempat pelelangan ikan, tower 

penjaga keselamatan pengunjung pantai dan/atau kegiatan lain yang 

membutuhkan lokasi di tepi pantai. 

Sementara itu, peraturan zonasi pada kawasan pantai berhutan bakau 

disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut : 

1) Diizinkan melakukan penanaman bibit bakau. 

2) Dilarang melakukan alih fungsi lahan baik untuk kawasan budidaya tambak 

maupun permukiman. 

3)  Dilarang penebangan liar hutan bakau dan memfasilitasi masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam melestarikan hutan bakau. 

4) Dilarang melakukan pembuangan limbah industri yang dapat merusak wilayah 

pesisir. 

 
2.6.2 Rehabilitasi Ekosistem Mangrove 

Ekosistem mangrove merupakan salah satu kawasan ekosistem yang tidak 

luput dari kerusakan baik secara alami maupun karena ulah tangan manusia. 

Kegiatan rehabilitasi untuk mengembalikan ekosistem mangrove pada keadaan 

semula menjadi penting untuk mempertahankan fungsi dan nilai yang diberikan 

oleh ekosistem tersebut kepada manusia dan lingkungan. 

Secara teknis, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai Pedoman 

Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. 

70 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan No. 26 Tahun 2010. Dalam peraturan 

tersebut disebutkan bahwa rehabilitasi hutan mangrove dapat dilakukan pada 

lahan dengan tegakan mangrove yang mengalami degradasi/deforestasi 

sehingga terganggu fungsi ekologis, sosial dan ekonominya. Kegiatan rehabilitasi 

tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap kawasan 
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untuk melestarikan hutan bakau. Kebijakan ini bersifat teknis mengenai 

rehabilitasi hutan dan lahan. Rehabilitasi hutan mangrove dan hutan pantai 

mendapatkan porsi tersendiri dalam pedoman teknis tersebut. Dalam pedoman 

tersebut, dibahas secara detil mengenai sasaran lokasi, penyediaan bibit, 

penanaman hingga pemeliharaannya.  

Sementara itu, strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove tahun 

2012 yang selanjutnya disingkat SNPEM adalah upaya dalam bentuk kebijakan 

dan program untuk mewujudkan pengelolaan ekosistem mangrove lestari dan 

masyarakat sejahtera berkelanjutan berdasarkan sumber daya yang tersedia 

sebagai bagian integrasi dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Salah 

satu arah kebijakan dalam SNPEM adalah peningkatan fungsi ekosistem 

mangrove dalam perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan garis 

pantai dan sumber daya pesisir serta peningkatan produk yang dihasilkan 

sebagai sumber pendapatan bagi negara dan masyarakat. Dalam kebijakan ini 

diatur mengenai peran pemerintah dan keterlibatan masyarakat dan stakeholder 

lainnya dalam pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan.  
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3. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilakukan di pesisir Kabupaten Lamongan terdapat 

lima stasiun meliputi stasiun I (Desa Lohgong), stasiun II (Desa Labuhan), 

stasiun III (Desa Sedayulawas), stasiun IV (Desa Kandangsemangkon), dan 

stasiun V (Desa Kranji). Tempat pelaksanaan lebih jelasnya dapat dilihat pada 

(Gambar 8). Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama 1 bulan mulai 

tanggal 1 April – 31 April 2014, yang terdiri dari proses pengambilan data citra, 

pengambilan data lapang sampai dengan pengolahan data. 

 

Gambar 6. Peta Lokasi Penelitian di Pesisir Lamongan 

 
3.2 Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam pengolahan citra satelit antara lain 

dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3 sebagai berikut: 
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Tabel 2. Alat Penelitian 

No Alat Kegunaan 

1 Laptop Asus K43U AMD. 

Windows 7 Home Basic 32-

Bit 

Sebagai media untuk menjalankan 

software dan pengolahan data. 

2 OS (Operating System) 

Windows 7 Home Basic 32-

Bit 

Untuk menginstall dan menjalankan 

semua aplikasi software yang akan 

digunakan dalam proses mengolah 

data citra satelit. 

3 Microsoft Office Excel 2007 Untuk membantu proses perhitungan 

luas mangrove di pesisir Lamongan. 

4 Argis 9 ArcMap version 9.3 Untuk mengolah Landsat 8 yang 

telah di download, meliputi koreksi 

radiometri (GapFill), koreksi 

geometri, komposit band, 

penajaman, digitasi, perhitungan 

NDVI, cropping dan re-klasifikasi. 

 

Tabel 3. Bahan Penelitian 

No Bahan Fungsi 

1 Data citra satelit Landsat 8 

akuisisi bulan april tahun 

2014 

Sebagai data citra yang akan 

diolah 

2 Peta Rupa Bumi wilayah 

Kabupaten Lamongan, 

Jawa Timur 

Sebagai data acuan 

 

Alat dan bahan yang digunakan dalam pengambilan data lapang (ground 

check) antara lain dapat dilihat pada Tabel 4 dan Tabel 5 sebagai berikut: 

Tabel 4. Alat Pengambilan Data Lapang 

No Alat Kegunaan 

1 Tali raffia Untuk membuat transek 

2 Buku identifikasi mangrove Identifikasi jenis mangrove 

3 Roll meter Mengukur panjang transek 
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4 GPS Untuk menandai lokasi 

5 Kamera digital Untuk membuat dokumentasi 

6 Gunting Untuk memotong sampel  

7 Papan dada Sebagai alas menulis 

8 Pasak Mengikat tali raffia 

9 pH meter digital Mengukur pH air 

10 Salinometer Mengukur Salinitas air 

11 DO meter Mengukur DO air 

 

Tabel 5. Bahan Pengambilan Data Lapang 

No Bahan Kegunaan 

1 Vegetasi mangrove Sebagai sampel  

2 Air Sebagai sampel 

3 Kertas Label Untuk penanda bahan 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Metode yang akan digunakan dalam Praktek Kerja Lapang adalah metode 

deskriptif. Menurut Surakhman (1998) menyatakan bahwa metode deskriptif 

adalah sebuah metode yang menggambarkan keadaan atau kejadian disuatu 

daerah tertentu. 

 
3.3.1 Data Primer 

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mangrove dan 

sedimen yang akan diperoleh melalui ground check. Untuk Pengukuran 

mangrove dilakukan dengan metode plot transek dengan ukuran 10 m x 10 m 

yang ditujukan untuk memperoleh jenis diwilayah tersebut. Pengukuran tersebar 

menjadi beberapa stasiun pengamatan yang lokasinya berbeda antara lokasi 

satu dengan lokasi lainnya dengan tujuan agar data yang diambil dapat mewakili 

setiap kawasan disekitar lokasi pengambilan data. Kedua data Citra Landsat 8 

akuisisi bulan April 2014 di Pesisir Lamongan, yang akan diolah menggunakan 
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software Argis 9.3, karena Argis 9.3 dilengkapi dengan beberapa tool khusus 

yang dapat membantu mengolah citra untuk mengetahui luasan mangrove tanpa 

melalui tahapan – tahapan yang rumit. 

 
3.3.2 Data Sekunder 

 Data sekunder yang diperoleh meliputi keadaan umum lokasi penelitian, 

letak geografis di dapatkan dari Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan 

Lamongan, sedangkan data pasang surut yang digunakan dalam penelitian ini 

dengan pengambilan data dari instansi yang terkait yaitu, Badan Metereologi 

Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Perak II Surabaya, meliputi data pasang surut 

bulan April tahun  2014. 

 
3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Pengunduhan  data 

  Tahap pertama dalam penelitian ini adalah dengan metode pengunduhan 

(download) data satelit Landsat 8 OLI yang dapat diunduh secara gratis melalui 

situs resmi USGS (United States Geology Survey) di website 

http://glovis.usgs.gov/. Data citra Landsat 8 OLI yang diakuisisi berdasarkan l 

perekaman pada citra satelit yaitu 1 April 2014. Path/Row (119/65), Resolusi 

spasial 30 x 30 m, wilayah Pesisir Lamongan, Jawa Timur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://glovis.usgs.gov/
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3.4.2 Pengolahan Data Citra Satelit 

 

Gambar 7. Diagram Proses Pengolahan Data 

 
 

3.4.2.1 Koreksi radiometri 

Koreksi radiometri dilakukan untuk memperbaiki nilai-nilai piksel yang 

tidak sesuai dengan nilai pantulan atau pancaran spektral objek yang 

sebenarnya. Kesalahan radiometri disebabkan karena panjang gelombang yang 

dipantulkan oleh suatu objek tidak langsung diterima oleh sensor satelit dan 

bercampur dengan objek yang ada dikawasan atmosfer bumi. 

Koreksi radiometri dilakukan dengan menggunakan software ArcGIS 9.3 

dilakukan dengan memanfaatkan Toolbox Single Output Map Algebra, dengan 

band 5,6,4 dan 8. Landsat 8 merupakan salah satu citra yang telah terkoreksi 
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sebelumnya, sehingga tahapan koreksi radiometri tidak perlu dilakukan lagi, 

seperti pada (Lampiran 4). 

 
3.4.2.2 Koreksi geometri 

Koreksi geometri bertujuan untuk memperbaiki kesalahan posisi atau 

letak objek yang terekam pada citra disebabkan adanya kesalahan geometri 

seperti kesalahan instrumen berupa sistem optik, mekanisme penyiaman, 

kesalahan panoramik berupa sudut pandang sensor terhadap bumi, rotasi bumi, 

dan ketidakstabilan wahana.  

Koreksi geometri dengan menggunakan software ArcGIS 9.3 dapat 

menggunakan Toolbox Project Raster dengan input jenis band yang akan 

diperbaiki posisi geometrinya, yaitu band 5,6,4 dan 8 dengan mengganti Project 

Coordinate System, UTM, WGS1984 49S seperti pada (Lampiran 5). 

 
3.4.2.3 Komposit RGB 5:6:4 

  Sebagai tahapan selanjutnya, penggunaan visualisasi Red Green Blue 

(RGB) 5:6:4 pada Landsat 8 digunakan untuk mempermudah peneliti agar dapat 

membedakan antara vegetasi mangrove dengan vegetasi non mangrove.  

  Tahapan RGB 5:6:4 dengan menggunakan software ArcGIS 9.3 dapat 

menggunakan Toolbox Composite Bands. Input yang digunakan adalah band 

5,6, dan 4 yang telah melalui proses koreksi geometri dan radiometri, seperti 

pada (Lampiran 6). 

 
3.4.2.4 Penajaman citra 

Penajaman citra bertujuan untuk memperjelas kenampakan objek pada 

citra sehingga semakin informatif. Penajaman citra dapat memperbaiki 

kenampakan citra dan membedakan objek yang ada pada citra agar informasi 

lebih mudah diinterpretasi. 
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Tahapan penajaman citra menggunakan software ArcGIS dapat dilakukan 

dengan menggunakan Toolbox Create Pan-Sharpened Raster. Dengan 

visualisasi RGB 5:6:4 dan band 8 (pankromatik) sebagai input, sehingga 

menghasilkan visualisasi RGB 5:6:4 dengan resolusi spasial lebih tinggi, seperti 

pada (Lampiran 8). 

 
3.4.2.5 Digitasi 

  Melakukan digitasi berfungsi untuk membatasi atau menandai wilayah 

mana yang akan di teliti supaya mempermudah saat proses cropping peta dan 

memfokuskan wilayah penelitian. Digitasi dapat berupa bentuk poligon, garis 

atau titik disesuaikan kegunaannya, seperti pada (Lampiran 9). 

  
3.4.2.6 Pemotongan Citra (cropping) 

Pemotongan citra atau cropping dilakukan karena citra awal yang didapat 

memiliki cakupan area yang terlalu luas. Proses ini bertujuan agar pengolahan 

data menjadi lebih mudah, efektif dan efisien karena cakupan area citra baru 

menjadi lebih kecil, seperti pada (Lampiran 10). 

 
3.4.2.7 Re-klasifikasi 

Klasifikasi kerapatan mangrove ditentukan berdasarkan rentang nilai 

NDVI hasil perhitungan. Klasifikasi kerapatan mengacu pada Pedoman 

Inventarisasi dan Identifikasi Mangrove yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal 

Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan (2006)  

Tabel 6. Nilai NDVI 

Kelas Nilai NDVI Keterangan 

1 -0,43 ≤ NDVI ≤ 1,00 Kerapatan tajuk lebat 

2 0,33 ≤ NDVI ≤ 0,42 Kerapatan tajuk sedang 

3 -1,00 ≤ NDVI ≤ 0,32 Kerapatan tajuk jarang 
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3.5 Analisis data lapang 

 Pengambilan data lapang (ground check) yang dilakukan sebagai satu 

kegiatan yang penting dalam interpretasi citra satelit dan pembanding dari hasil 

analisis indeks vegetasi NDVI. Kegiatan ini memberikan penjelasan mengenai 

kondisi ekosistem sebenarnya di lapangan. Kegiatan ground check meliputi 

berbagai kegiatan seperti pengambilan data vegetasi mangrove dan 

pengambilan sampel sedimen sesuai posisi dengan Global Positioning System 

(GPS). 

 
3.5.1 Penentuan stasiun 

 Langkah awal penentuan stasiun pengamatan adalah dengan melakukan 

penjelajahan seluruh lokasi. Selanjutnya dibuat denah sebagai gambaran stasiun 

pengamatan, yang mana dalam satu stasiun terdiri dari beberapa transek 

menurut keadaan sebenarnya dilapangan (Hermawan, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Skematik Penempatan Transek di Stasiun Lokasi Pengamatan 

Berdasarkan hasil survei lapang, ada 5 stasiun pengamatan,yaitu: 

 Stasiun I (Desa Lohgong) : Vegetasi mangrove yang terletak di sebelah 

utara dan barat  tambak udang tradisional. 

A1 

A2 

A3 

30 

m 

30 

m 

10 

m 
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 Stasiun II (Desa Labuhan) : Vegetasi mangrove terletak di sebelah utara 

home industri pengolahan ikan dan sebelah barat tambak ikan kerapu 

tradisional. 

 Stasiun III (Sedayulawas) : Vegetasi mangrove terletak di sebelah timur  

tambak udang vaname intensif dan sebelah utara pemukiman. 

 Stasiun IV (Desa Kandangsemangkon) : Vegetasi mangrove terletak di 

sebelah utara tambak udang vaname intensif dan sebelah barat pemukiman. 

 Stasiun V  (Desa Kranji) : Vegetasi mangrove yang terletak dipinggir pantai 

kranji. 

 
3.5.2  Metode Pengambilan data 

 Pengamatan dilakukan selama 1 minggu, data yang diperoleh meliputi: 

tingkat keanekaragaman jenis mangrove dan Biofisik. 

 
3.5.2.1 Pengambilan sampel vegetasi mangrove 

    Langkah untuk mengetahui jenis mangrove dengan mengambil data pada 

tempat yang berjarak kurang lebih 10 meter dari garis pantai kearah daratan dan 

dicatat koordinat setiap pengambilan sampel. Metode pengukuran menggunakan 

plot transek dengan ukuran 10 x 10 meter dibentuk persegi sebanyak 3 transek 

mengelilingi kawasan yang akan diambil datanya. Setiap individu mangrove yang 

ada di dalam plot transek ukuran 30 x 30 meter setiap stasiun (Faizal dan 

anshar, 2005). 

    Metode pengukuran plot transek memiliki beberapa kelebihan dalam 

pemanfaatannya, adapun beberapa kelebihan dari metode ini diantaranya, 

metode plot transek menggunakan peralatan yang relatife sederhana (plot 

transek, meteran ukur, serta alat tulis) dan menghasilkan data yang cukup 

akurat, penandaan plot permanen dapat digunakan untuk mengukur perubahan 
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yang bersifat temporan dari struktur ekosistem mangrove. Metode plot transek 

juga memiliki beberapa kekurangan, seperti dalam pengukuran atau 

pengambilan data memerlukan waktu yang cukup lama (Aunurohim, 2005). 

 
3.5.2.2  Identifikasi Jenis Mangrove 

 Untuk mengidentifikasi mangrove secara langsung perlu adanya buku 

panduan identifikasi mangrove dengan menggunakan buku acuan Noor, et al. 

(1999). Dalam identifikasi hal yang pertama menjadi acuan  yaitu akar, daun, 

bunga dan buah. Dengan berpatokan pada buku panduan identifikasi mangrove. 

pengambilan daun, cabang bunga dan buah dapat berguna dalam identifi kasi 

secara menyeluruh. 

 
3.5.3 Analisis Biofisik 

  Metode yang digunakan dalam analisis kesesuaian lahan rehabilitasi 

ditinjau dari biofisik meliputi pasang surut, tipe pantai, jenis sedimen, pH, 

salinitas, DO dan C. organik. 

 
3.5.3.1 Jenis Sedimen 

   Sedimen dari hasil pengambilan dimasukkan kantong plastik. Pada setiap 

pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan agar mendapatkan data 

yang akurat. Sedimen tersebut dianalisa jenis di Laboratorium Teknik Pengairan. 
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3.5.3.2  C. Organik 

   Sedimen vegetasi mangrove dari hasil galian dimasukkan kantong plastik. 

Pada setiap pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan agar 

mendapatkan data yang akurat. Untuk kandungan C. organik akan dianalisis di 

Laboratorium Tanah Fakultas Pertanian, UB. 

 
3.5.3.3 pH, Salinitas dan DO 

Diambil air lalu diukur dengan alat ph meter digital, salinometer dan DO 

meter. Pada setiap pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan agar 

mendapatkan data yang akurat. 

 
3.5.3.4 Tipe Pantai 

Pengamatan tipe pantai dilakukan dengan cara didasarkan pada hasil  

pengamatan jenis sedimen dengan melihat dominasi tiap ukuran butir 

sedimennya. 

 
3.5.3.5 Pasang Surut 

  Data pasang surut diperoleh dari instansi BMKG Perak II, Surabaya, pada 

bulan April 2014. 

 
3.5.4 Analisis Kesesuaian Lahan untuk Rehabilitasi 

Untuk mendapatkan kesesuaian lahan berdasarkan parameter yang telah 

ditentukan dilakukan pembobotan terhadap nilai parameter. Penyusunan matrik 

kesesuaian merupakan dasar dari analisis keruangan. Matrik disusun melalui 

kajian pustaka sehingga diketahui parameter syarat yang dijadikan acuan dalam 

penyusunan model ini. Syarat yang dimaksud adalah parameter utama meliputi 

Jenis Sedimen, pH, Salinitas, DO, Pasang surut dan C.Organik, selanjutnya 

parameter pendukung meliputi Jenis Mangrove dan Tipe Pantai. Klasifikasi 

tingkat kesesuaian lahan dilakukan dengan menyusun matrik kesesuaian untuk 
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menilai kelayakan atas dasar pemberian skor pada parameter pembatas lahan 

mangrove. 

Tabel 7. Matrik Skoring Kriteria Kesesuaian Lahan Mangrove 

No. Parameter Kelas Nilai Bobot 

1. Jenis Sedimen 3) a. Pasir atau lanau 
b. Lempung 
c. Gravel 

3 
2 
1 

 
2 

2. pH Sedimen 5)  a. 7 – 8,5 
b. 6,5 - < 7 atau > 8,5 – 

9,5 
c. < 6,5 atau > 9,5 

3 
2 
1 

 
1 

3.  Salinitas 1)  a. 29 – 33 
b. 25 - < 29 atau > 33 – 

37 
c. < 25 atau > 37 

3 
2 
1 

 
2 

4. DO 1) a. 6 – 8 
b. 3 – 6 
c. < 3 

3 
2 
1 

 
1 

5. Pasang surut (h genangan 
maksimum (m)) 4) 

a. < 0,5 
b. 0,5 – 1 
c. > 1 

3 
2 
1 

 
2 

6. C. Organik 2)  a. > 10,1 
b. 4,1 – 10 
c. < 4 

3 
2 
1 

1 

 
Sumber : Kepmen No. 51 / MENKLH/2004 1) ; London, 1991 2)  ; Khazali,  1999 3) 
; Mazda, et al. 2003; IUCN, 2006 4) ; Dewanto, 2007 5)  

 
Tabel 8. Kriteria Kesesuaian Lahan untuk Mangrove  

No. Parameter Kelas Kriteria 

1 Jenis Mangrove 1)  a. Mayor dan Minor 
b. Minor 
c. Asosiasi 

a. Sangat Sesuai 
b. Sesuai 
c. Tidak Sesuai 

2 Tipe Pantai 
2)  

a. Berpasir a. Sesuai 

  Sumber : (Widiatmaka, 2007) 1) : (Khomsin) 2) 

 

Dalam penelitian ini setiap parameter dibagi dalam tiga kelas yaitu sesuai, 

kurang sesuai, dan tidak sesuai. Kelas sesuai diberi nilai 3, kelas kurang sesuai 

diberi nilai 2, dan tidak sesuai diberi nilai 1. Selanjutnya setiap satu parameter 

dilakukan pembobotan berdasarkan studi pustaka untuk digunakan dalam 

penilaian atau penentuan tingkat kesesuaian lahan. Parameter yang dapat 

memberikan pengaruh lebih kuat diberi bobot lebih tinggi dari pada parameter 
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yang lebih lemah pengaruhnya. Total skor dari hasil perkalian nilai parameter 

dengan bobotnya tersebut selanjutnya dipakai untuk menentukan kelas 

kesesuaian lahan mangrove dengan perhitungan sebagai berikut:  

 

Dimana: 

 Y = Nilai Akhir 

 ai = Faktor pembobot 

 Xn = Nilai tingkat kesesuaian lahan 

Interval kelas kesesuaian lahan diperoleh berdasarkan metode Equal 

Interval (Prahasta, 2002) guna membagi jangkauan nilai-nilai atribut ke dalam 

sub - sub jangkauan dengan ukuran yang sama. Perhitungannya adalah sebagai 

berikut 

  

Dimana: 

I = Interval klas kesesuaian lahan 

k = Jumlah klas kesesuaian lahan yang diinginkan 

Tabel 9. Nilai Skor Minimum, Skor Maksimum dan Bobot  

No Kriteria 
Nilai 

Minimum 
Nilai 

Maksimum 
Bobot 

Total Skor 

Min Max 

1 Jenis Sedimen  1 3 2 2 9 

2 pH Sedimen  
1 3 1 1 3 

3 Salinitas 1 3 2 2 6 

4 DO 1 3 1 1 3 

5 
Pasang surut (h 
genangan maksimum (m) 

1 3 2 2 6 

6 C. Organik  1 3 1 1 3 

Total 9 30 

 
 

 

I = (Σ ai.Xn) – (Σ ai.Xn)min 

                    k 

Y = Σ ai. Xn 
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Berdasarkan rumus dan perhitungan di atas diperoleh interval klas kesesuaian 

lahan sebagai berikut : 

  
    

 
   

Berdasarkan rumus dan perhitungan diatas diperoleh interval kelas dan 

nilai (skor) kesesuaian lahan sebagai berikut : 

S1 : Sangat sesuai, dengan nilai 24 - 31 

S2 : Sesuai, dengan nilai 17 - 23 

S3 : Tidak sesuai, dengan nilai 9 – 16 
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Pemilihan lokasi mangrove di 
pesisir Lamongan 

Biofisik 

Parameter 
Lingkungan 

pH 

DO 

Salinitas 

Sedimen 

C.Organik 

Tekstur 

Tipe Pantai Pasut 

Transek 

Citra Satelit 

Analisis Kesesuaian Lahan 
Rehabilitasi (Literatur) 

Tidak Sesuai Sesuai 

Rekomendasi 

Peta 

RTRW 

Dilakukan pengambilan sampel dan 
pengamatan secara visual kondisi sekitar  

Jenis Mangrove 

3.7 Diagram Alir Penelitian 

 

Gambar 9. Diagram Alir Penelitian 

 

Gambar 9. Diagram Alir Penelitian 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

 Luas wilayah Kabupaten Lamongan adalah 1.812,80 km2 atau setara 

dengan 181.280 Ha. Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak antara 

6°51’54” sampai dengan 7°23’6” LS dan terletak antara 112°4’4” sampai dengan 

112°35’45” BT. Secara administratif Kabupaten Lamongan berbatasan :  

   Sebelah Timur  : Kabupaten Gresik 

   Sebelah Barat  : Kabupaten Bojonegoro dan Tuban 

   Sebelah Selatan : Kabupaten Jombang dan Mojokerto 

   Sebelah Utara  : Laut Jawa 

   Kabupaten Lamongan terdapat wilayah pesisir yang terdiri dari 2 

Kecamatan yaitu Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran.  Jumlah Desa di 

Kecamatan Brondong adalah  10 Desa terdiri dari (57 RW dan 266 RT ). Jumlah 

Desa di  Kecamatan Paciran adalah 17 Desa terdiri dari (95 RW dan 379 RT) 

(DKP Lamongan, 2012). 

   Pada Kecamatan Paciran di Desa Sidokelar untuk kategori pohon terdiri 

atas Avicennia marina, Rhizophora mucronata dan Sonneratia alba sedangkan 

untuk kategori anakan dan semai hanya terdiri atas  spesies Rhizophora 

mucronata. Untuk wilayah Kandangsemangkon, Paciran pada kategori pohon, 

anakan dan semai hanya terdiri atas Rhizophora mucronata. Untuk wilayah 

Labuhan, Brondong untuk kategori pohon terdiri atas Avicennia marina, 

Rhizophora apiculata dan Xylocarpus granatum. Untuk kategori anakan di 

Labuhan, Brondong terdiri atas Avicennia marina dan Excoearia agallocha. 

Kondisi habitat mangrove pada lokasi Sidokelar (Paciran) dan 

Kandangsemangkon (Paciran) banyak ditutupi oleh buangan sampah (seperti 
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:sampah plastik). Disini dapat terlihat bahwa kesadaran masyarakat sekitarnya 

masih rendah terhadap fungsi penting mangrove. Pengamatan habitat mangrove 

di lokasi Labuhan (Brondong) terlihat lebih bersih dari sampah dibandingkan dari 

lokasi di atas (DKP, 2012). 

 
4.2 Hasil  

4.2.1 Analisis nilai NDVI 

Pada data satelit landsat 8 OLI diperoleh nilai NDVI tahun 2014 adalah        

-0.04 s/d 0.44 dengan standart deviasi 0,08. Melihat nilai NDVI yang diperoleh 

data satelit landsat 8 pada tahun 2014 dibagi menjadi 3 kelas yaitu Tajuk Jarang, 

Tajuk Sedang, Tajuk Tinggi, seperti pada Tabel 10 berikut ini : 

Tabel 10. Data sebaran mangrove tahun 2014 

No. Tahun 2014 

Kerapatan Jumlah Pixel Luas (m2) Luas (Ha) 

1 Tajuk Jarang 2 1800 0.18 

2 Tajuk Sedang 699 629100 62.91 

3 Tajuk Tinggi 38 34200 3.42 

  Total Luas Vegetasi     66.51 

 

Jumlah vegetasi mangrove pada tahun 2014 dapat dikatakan kurang baik 

hal ini dapat dilihat dari warna hijau muda yang lebih banyak dari pada warna 

orange. Mangrove di Pesisir Lamongan pada tajuk sedang memiliki luas 62.91 

Ha. Secara keseluruhan jumlah vegetasi mangrove pada tahun 2014 adalah 

66.51 Ha. 
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4.2.2 Peta Mangrove Pesisir Lamongan Tahun 2014 
 

 

Gambar 10. Peta Sebaran Mangrove Desa Lohgong, Labuhan dan Sedayulawas
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Gambar 11. Peta Sebaran Mangrove Desa Kandangsemangkon dan Kranji
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4.2.3 Jenis Mangrove 

4.2.3.1 Stasiun I (Desa Lohgong) 

 Stasiun I dengan Latitude: 6°53'24.70"S Longitude: 112°10'58.87"E 

merupakan daerah vegetasi mangrove yang terletak di sebelah utara dan barat 

tambak tradisional udang. Stasiun I memiliki luas area pengambilan sampel 

sebesar 30 x 30 meter, dengan jumlah sebanyak 3 transek di dalamnya 

berukuran 10 x 10 m. Kondisi vegetasi mangrove distasiun I dapat dilihat pada 

(Gambar 12). 

 

Gambar 12. Lokasi Pengamatan Stasiun I (Desa Lohgong) 

Pada stasiun I ditemukan enam jenis spesies vegetasi mangrove yaitu 

Rhizophora apiculata, Avicennia marina, Avicennia alba, Xylocarpus 

moluccensis, Bruguiera gymnorrhiza dan Excoecaria agallocha. 

Pengukuran yang dilakukan pada stasiun I ditemukan jenis Rhizophora 

apiculata sebanyak 5 individu, Avicennia marina 4 individu, Avicennia alba 4 

individu, Xylocarpus moluccensis 4 individu, Bruguiera gymnorrhiza 3 individu 

dan Excoecaria agallocha 5 individu. Dari hasil pengamatan jenis mangrove 

stasiun III yang paling dominan adalah jenis Rhizophora apiculata. 

 
4.2.3.2 Stasiun II (Desa Labuhan) 

 Stasiun II dengan Latitude:  6°52'50.60"S  Longitude: 112°12'49.01"E 

merupakan daerah vegetasi mangrove yang terletak di sebelah utara home 
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industry pengolahan ikan dan sebelah barat tambak tradisional ikan kerapu. 

Stasiun II memiliki luas area pengambilan sebesar 30 x 30 meter, dengan jumlah 

sebanyak 3 transek di dalamnya berukuran 10 x 10 m. Kondisi vegetasi 

mangrove distasiun I dapat dilihat pada (Gambar 13). 

 

Gambar 13. Lokasi Pengamatan Stasiun II (Desa Labuhan) 

Pada stasiun II ditemukan delapan jenis spesies vegetasi mangrove yaitu 

jenis Rhizophora apiculata, Bruguiera gymnorrhiza, Avicennia marina, 

Xylocarpus moluccensis, Bruguiera cylindrica, Avicennia alba, Avicennia lanata 

dan Ceriops tagal. 

Pengukuran yang dilakukan pada stasiun II ditemukan jenis Rhizophora 

apiculata sebanyak 10 individu, Bruguiera gymnorrhiza sebanyak 8 individu, 

Avicennia marina sebanyak 5 individu, Xylocarpus moluccensis sebanyak 4 

individu, Bruguiera cylindrica sebanyak 1 individu, Avicennia alba sebanyak 3 

individu, Avicennia lanata sebanyak 2 individu dan Ceriops tagal sebanyak 1 

individu. Dari hasil pengamatan jenis mangrove stasiun III yang paling dominan 

adalah jenis Rhizophora apiculata. 

 
4.2.3.3 Stasiun III (Desa Sedayulawas) 

 Stasiun III dengan Latitude: 6°52'19.79"S Longitude: 112°14'11.40"E 

merupakan daerah vegetasi mangrove yang terletak di sebelah utara tambak 

intensif udang vaname dan sebelah utara pemukiman. Stasiun III memiliki luas 

area pengambilan sebesar 30 x 30 meter, dengan jumlah sebanyak 3 transek di 
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dalamnya berukuran 10 x 10 m. Kondisi vegetasi mangrove distasiun I dapat 

dilihat pada (Gambar 14). 

 

Gambar 14. Lokasi Pengamatan Stasiun III (Desa Sedayulawas) 

  Pada stasiun III ditemukan delapan jenis spesies vegetasi mangrove yaitu 

Rhizophora apiculata, Avicennia alba, Bruguiera gymnorrhiza, Ceriops tagal, 

Aegiceras floridum, Rhizophora stylosa, Sonneratia alba dan Xylocarpus 

moluccensis. 

  Pengukuran yang dilakukan pada stasiun III ditemukan jenis Rhizophora 

apiculata sebanyak 8 individu, Avicennia alba sebanyak 5 individu , Bruguiera 

gymnorrhiza sebanyak 6 individu, Ceriops tagal sebanyak 3 individu, Aegiceras 

floridum sebanyak 4 individu, Rhizophora stylosa sebanyak 3 individu, 

Sonneratia alba sebanyak 4 individu dan Xylocarpus moluccensis sebanyak 3 

individu. Dari hasil pengamatan jenis mangrove stasiun III yang paling dominan 

adalah jenis Rhizophora apiculata. 

 
4.2.3.4 Stasiun IV 

Stasiun IV dengan Latitude: 6°51'55.05"S  Longitude: 112°19'24.86"E 

merupakan daerah vegetasi mangrove yang terletak di sebelah utara tambak 

intensif udang vaname dan sebelah barat pemukiman. Stasiun IV memiliki luas 

area pengambilan sebesar 30 x 30 meter, dengan jumlah sebanyak 3 transek di 

dalamnya berukuran 10 x 10 m. Kondisi vegetasi mangrove distasiun I dapat 

dilihat pada (Gambar 15). 
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Gambar 15. Lokasi Pengamatan Stasiun IV (Desa Kandangsemangkon) 

Pada stasiun IV ditemukan dua jenis spesies vegetasi mangrove yaitu 

Rhizophora mucronata dan Bruguiera gymnorrhiza. 

Pengukuran yang dilakukan pada stasiun IV ditemukan jenis Rhizophora 

mucronata sebanyak 8 individu, Bruguiera gymnorrhiza sebanyak 9 individu. Dari 

hasil pengamatan jenis mangrove stasiun IV yang paling dominan adalah jenis 

Bruguiera gymnorrhiza. 

 
4.2.3.5 Stasiun V 

Stasiun V dengan Latitude: 6°52'30.09"S Longitude: 112°23'15.36"E 

merupakan daerah vegetasi mangrove yang terletak di sebelah selatan jembatan 

dan sebelah barat pemukiman. Stasiun V memiliki luas area pengambilan 

sebesar 30 x 30 meter, dengan jumlah sebanyak 3 transek di dalamnya 

berukuran 10 x 10 m. Kondisi vegetasi mangrove distasiun V dapat dilihat pada 

(Gambar 16). 

 

Gambar 16. Lokasi Pengamatan Stasiun V (Desa Kranji)  

 



49 
 

 
 

Pada stasiun V ditemukan dua jenis spesies vegetasi mangrove yaitu 

Rhizophora apiculata dan Avicennia marina. 

 Pengukuran yang dilakukan pada stasiun V ditemukan jenis Rhizophora 

apiculata sebanyak 5 individu dan Avicennia marina sebanyak 4 individu. Dari 

hasil pengamatan jenis mangrove stasiun V yang paling dominan adalah jenis 

Rhizophora apiculata. 

 
4.2.4 Biofisik 

4.2.4.1 Tekstur Sedimen 

  Hasil analisis di laboratorium menunjukkan bahwa tekstur pada sedimen 

pada lokasi berupa pasir berlanau dan berpasir dengan nilai antara 64.788% - 

98.830%, tekstur sedimen terendah didapatkan pada stasiun IV sebesar 64,788 

%, sedangkan tekstur sedimen tertinggi didapatkan pada stasiun II sebesar 

98,830 %, dapat dilihat pada Tabel 11. 

Tabel 11. Presentase Jenis Sedimen Seluruh Stasiun  

No Stasiun 
Tekstur Sedimen (%) 

Kerikil Pasir Lanau 

1 I - 79.209 - 

2 II - 98.83 - 

3 III - 82.545 - 

4 IV - 64.788 - 

5 V - 97.371 - 

 

Pada stasiun 1 sampel sedimen mengandung 79.209% pasir (sand) dan 

3.370% lanau (silt). Dari perpotongan kedua garis pada segitiga Shepard, 

ditemukan jenis sedimennya yaitu “pasir (sand)”. 

Pada stasiun 2 sampel sedimen mengandung 98.830 % pasir (sand) dan 

0.752 % lanau (silt). Dari perpotongan kedua garis pada segitiga Shepard, 

ditemukan jenis sedimennya yaitu “pasir (sand)”. 
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Pada stasiun 3 sampel sedimen mengandung 82.545 % pasir (sand) dan 

2.081% lanau (silt). Dari perpotongan kedua garis pada segitiga Shepard, 

ditemukan jenis sedimennya yaitu “pasir (sand)”.  

Pada stasiun 4 sampel sedimen mengandung 64.788 % pasir (sand), 

16.93 % lanau (silt) dan 6.04 % lempung (clay). Dari perpotongan kedua garis 

pada segitiga Shepard, ditemukan jenis sedimennya yaitu “pasir berlanau (silty 

sand)”. 

Pada stasiun 5 sampel sedimen mengandung 97.371 % pasir (sand) dan 

0.455 % lanau (silt). Dari perpotongan kedua garis pada segitiga Shepard, 

ditemukan jenis sedimennya yaitu “pasir (sand)”. 

 
4.2.4.2 pH  

  Hasil pengukuran pH perairan pada lokasi penelitian menunjukkan nilai 

antara 6,2 – 8,1. pH terendah didapatkan pada stasiun I sebesar 6,2, sedangkan 

pH tertinggi didapatkan pada stasiun V sebesar 8,1, dapat dilihat pada Tabel 12. 

Tabel 12. Hasil Pengamatan pH  

No Lokasi Nilai pH  

1 Stasiun I 6,2 

2 Stasiun II 6,5 

3 Stasiun III 7,3 

4 Stasiun IV 7,8 

5 Stasiun V 8.1 

 
 

4.2.4.3 Salinitas  

  Hasil pengukuran salinitas perairan pada lokasi penelitian menunjukkan 

nilai antara 28 – 30. Salinitas rata-rata terendah didapatkan pada stasiun I 

sebesar 28, sedangkan salinitas tertinggi didapatkan pada stasiun V sebesar 30, 

dapat dilihat pada Tabel 13. 
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Tabel 13. Hasil Pengamatan Salinitas  

No Lokasi Nilai Salinitas  

1 Stasiun I 28 

2 Stasiun II 29 

3 Stasiun III 29 

4 Stasiun IV 29 

5 Stasiun V 30 

 
 
4.2.4.4 DO  

  Hasil pengukuran DO perairan pada lokasi penelitian menunjukkan nilai 

antara 4,2 – 7,2. DO rata-rata terendah didapatkan pada stasiun III sebesar 4,2, 

sedangkan DO tertinggi didapatkan pada stasiun II sebesar 7,2, dapat dilihat 

pada Tabel 14. 

Tabel 14. Hasil Pengamatan DO Sedimen 

No Lokasi Nilai DO  

1 Stasiun I 4,7 

2 Stasiun II 7,2 

3 Stasiun III 4,2 

4 Stasiun IV 6,3 

5 Stasiun V 5,4 

 
 
4.2.4.5 Kandungan C. Organik 

  Hasil pengukuran C.Organik sedimen pada lokasi penelitian menunjukkan 

nilai antara 0,42 % – 1,14 %. C.Organik rata-rata terendah didapatkan pada 

stasiun IV sebesar 0,42 sedangkan C.Organik tertinggi didapatkan pada stasiun I 

sebesar 1,14, dapat dilihat pada Tabel 15. 
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Tabel 15. Hasil Pengamatan Kandungan C.Organik 

No Lokasi Nilai Kandungan C.Organik 

1 Stasiun I 1.14 % 

2 Stasiun II 0.71 % 

3 Stasiun III 1.07 % 

4 Stasiun IV 0.42 % 

5 Stasiun V 0.50% 

 

4.2.4.6 Tipe Pantai  

  Hasil dari tipe pantai pada lokasi penelitian rata – rata kebanyakan 

berpasir dilihat dari dominan butiran sedimen, terdapat pada stasiun I,II,III, IV dan 

V, dapat dilihat pada Tabel 16. 

Tabel 16. Hasil Pengamatan Tipe Pantai dari hasil sedimen 

No Lokasi Nilai 

1 Stasiun I Berpasir 

2 Stasiun II Berpasir 

3 Stasiun III Berpasir 

4 Stasiun IV Berpasir 

5 Stasiun V Berpasir 

 
 

4.2.4.7 Pasang Surut 

  Hasil dari pasang surut pada lokasi penelitian rata – rata 0.6 meter di 

seluruh stasiun, dapat dilihat pada Tabel 17. 

Tabel 17. Hasil Pasang Surut 

No Lokasi Nilai  

1 Stasiun I 0.6 meter 

2 Stasiun II 0.6 meter 

3 Stasiun III 0.6 meter 

4 Stasiun IV 0.6 meter 

5 Stasiun V 0.6 meter 
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4.2.5 Skoring Kesesuaian Lahan Rehabilitasi Mangrove 

Hasil pengukuran tekstur, C.Organik dan hasil scoring secara keseluruhan 

dapat dilihat pada Tabel 18. 

Tabel 18. Nilai hasil analisis tekstur dan C.Organik 

Lokasi Parameter Hasil Kelas Nilai 

1 Tekstur  Berpasir Pasir atau lanau 3 

  
C. organik 

(%) 1.14% 
< 4 1 

2 Tekstur Berpasir Pasir atau lanau 3 

  
C. organik 

(%) 0.71% 
< 4 1 

3 Tekstur Berpasir Pasir atau lanau 3 

  
C. organik 

(%) 
1.07 < 4 1 

4 
Tekstur Pasir 

berlanau 
Pasir atau lanau 3 

  
C. organik 

(%) 
0.42 < 4 1 

5 Tekstur Berpasir Pasir atau lanau 3 

  
C. organik 

(%) 
0.5 < 4 1 

Sumber : Analisis Laboratorium Tanah Fakultas Teknik Pengairan UB; Khazali, 
1999; London,1991 
 

Hasil pengukuran salinitas, pH, DO dan hasil scoring secara keseluruhan 

dapat dilihat pada Tabel 19. 

Tabel 19. Nilai hasil analisis salinitas, pH, DO 

Lokasi Parameter Hasil Kelas Nilai 

1 

Salinitas (‰) 30 25 - < 29 atau > 33 – 37 2 

Ph 6,2 6,5 - < 7 atau > 8,5 – 9,5 2 

DO 4,7 3 – 6 2 

2 

Salinitas (‰) 29 29 – 33 3 

pH 6,5 6,5 - < 7 atau > 8,5 – 9,5 2 

DO 7,2 6 – 8 3 

3 

Salinitas (‰) 29 29 – 33 3 

pH 7,3 7 – 8,5 1 

DO 4,2 3 – 6 2 

4 
Salinitas (‰) 29 29 – 33 3 

pH 7.8 7 – 8,5 1 
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Lokasi Parameter Hasil Kelas Nilai 

DO 6,3  6 - 8 3 

5 

Salinitas (‰) 30 29 - 33 3 

Ph 8.1 7 – 8,5 1 

DO 5,4 3 - 6 2 

Sumber : Kepmen No. 51 / MENKLH/2004 
 

Hasil h genangan maksimum (m) dan hasil scoring secara keseluruhan 

dapat dilihat pada Tabel 20. 

Tabel 20. Nilai hasil analisis h genangan maksimum (m) 

Lokasi Parameter Hasil Kelas Nilai 

1 h genangan maksimum (m) 0,6 0,5 – 1 2 

2 h genangan maksimum (m) 0,6 0,5 – 1 2 

4 h genangan maksimum (m) 0,6 0,5 – 1 2 

5 h genangan maksimum (m) 0,6 0,5 – 1 2 

Sumber : BMKG 2014 ; IUCN, 2006 

Berdasarkan data hasil pengukuran dan pengamatan lapang di Pesisir 

Lamongan, Analisis Laboratorium Tanah Teknik Pengairan, Analisis 

Laboratorium Tanah Fakultas Pertanian UB serta data BMKG Stasiun 

Meteorologi Maritim Perak II Surabaya, dapat dilakukan scoring dan pembobotan 

nilai kesesuaian lahan mangrove sebagai berikut dapat dilihat pada Tabel 21. 

Tabel 21. Hasil Skoring Kesesuaian Lahan Rehabilitasi Mangrove 

Lokasi Koordinat NKL Kelas Penilaian 

1 6°53'24.70"S 112°10'58.87"E  21 S2 Sesuai 
2 6°52'50.60"S  112°12'49.01"E  20 S2 Sesuai 
3 6°52'19.79"S 112°14'11.40"E  21 S2 Sesuai 
4 

6°51'55.05"S  112°19'24.86"E  
26 S1 

Sangat sesuai 
5 6°52'30.09"S 112°23'15.36"E  25 S1 Sangat sesuai 
          

Sumber : Hasil Analisis Scoring dan Pembobotan 
 
 
4.2.5.1  Jenis Mangrove dan Tipe Pantai 

Hasil pengamatan jenis mangrove, tipe pantai dan hasil scoring secara 

keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 22. 
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Tabel 22. Nilai Hasil Analisis Jenis Mangrove dan Tipe Pantai 

No Parameter Stasiun Hasil Penilaian 

1 

Jenis 
Mangrove 

I 

 Mangrove Mayor(Genus 
Rhizophora, Avicennia, 
Xylocarpus, Bruguiera) 

Sangat sesuai  

2 II 

Mangrove Mayor (Genus 
Rhizophora, Bruguiera, 
Avicennia, Xylocarpus 

,Bruguiera, Ceriops)  
Sangat sesuai   

3 III 

Mangrove Mayor (Genus 
Rhizophora Avicennia, 
Bruguiera, Ceriops, 
Sonneratia, Xylocarpus)  

Sangat sesuai   

4 IV 

 Mangrove Mayor (Genus 

Rhizophora, Bruguiera) 
Sangat sesuai   

5 V 

Mangrove Mayor (Genus 

Rhizophora Avicennia)  
Sesuai  

6 

Tipe Pantai 
dari hasil 

pengamatan 
sedimen 

I Berpasir Sesuai 

7 II Berpasir Sesuai  

8 III Berpasir Sesuai  

9 IV Berpasir Sesuai  

10 V Berpasir Sesuai  
Sumber : (Widiatmaka, 2007) 1) : (Khomsin) 2)  

 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Kondisi Ekosistem Mangrove 

Area mangrove secara keseluruhan tersebar disepanjang pesisir 

Lamongan. Jenis vegetasi yang berada di tepi laut rata-rata genus Rhizophora, 

Bruguiera dan Avicennia dimana setiap stasiun pengamatan terdapat jenis 

mangrove tersebut. 
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Gambar 17. Kondisi Vegetasi Mangrove di Pesisir Lamongan 

Kondisi mangrove saat ini mengalami kerusakan diduga disebabkan oleh 

kurangnya kesadaran masyarakat setempat dalam menjaga kelestarian 

mangrove. Hal ini ditandai dengan adanya alih fungsi lahan sebagai 

pertambakan yang terus meluas dan dibuangnya limbah-limbah rumah tangga di 

sekitar mangrove tanpa memperhatikan kelestarian mangrove, seperti terlihat 

pada (Gambar 17). 

 

Gambar 18 . Grafik Perbandingan Jumlah Spesies di Pesisir Lamongan 

Berdasarkan data yang diperoleh dari kelima stasiun di pesisir Lamongan 

bahwa stasiun II dan III memiliki keanekaragaman tinggi dari pada stasiun yang 

lain seperti stasiun I, stasiun IV dan stasiun V, pada (Gambar 18). 
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Gambar 19. Jenis Mangrove di Pesisir Lamongan 

Berdasarkan hasil pengamatan terdapat 13 jenis mangrove yaitu 

Rhizophora apiculata (Ra), Avicennia marina (Am), Avicennia alba (Aa), 

Xylocarpus moluccensis (Xm), Bruguiera gymnorrhiza (Bg), Excoecaria agallocha 

(Ea), Bruguiera cylindrica (Bc), Avicennia lanata (Al), Ceriops tagal (Ct), 

Aegiceras floridum (Af), Rhizophora stylosa (Rs), Sonneratia alba (Sa) dan 

Rhizophora mucronata (Rm). 

Vegetasi dominan pada hutan mangrove di sepanjang pesisir Lamongan 

ditemukan berbagai jenis yaitu : Tinjang (Rhizophora apiculata), Api-api 

(Avicennia alba, Avicennia marina, Avicennia lanata), Nyirih (Xylocarpus 

moluccensis), lindur (Bruguiera gymnorrhiza). Menurut Noor et al. (1999), 

menyatakan bahwa fungsi ekologis tersebut antara lain akar mangrove mampu 

mengikat dan menstabilkan substrat lumpur dan pohonnya mengurangi energi 

gelombang dan memperkuat arus serta vegetasi secara keseluruhan dapat 

mengurangi laju sedimentasi. 

 
4.3.2 Biofisik  

4.3.2.1 Tekstur sedimen 

Hasil pengamatan tekstur sedimen di lokasi penelitian yaitu di pesisir 

Lamongan rata – rata berpasir. Hal ini dikarenakan letak dan lokasi kawasan 
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hutan mangrove di pesisir Lamongan yang berhadapan langsung dengan laut 

(pioneer), juga menyebabkan terbentuknya substrat. Menurut Rosaria, et al. 

(2013), menyatakan bahwa karena pengaruh arus yang dihasilkan besar dan 

dipengaruhi oleh angin laut. Arus yang besar ini dapat membawa partikel pasir, 

dimana partikel ini akan mengendap, terakumulasi membentuk substrat berpasir 

Hasil tekstur sedimen yang dominan dilokasi pengamatan berpasir 

memang merupakan substrat yang sangat cocok untuk jenis Rhizophora spp, 

Avicennia spp dan Sonneratia spp. Karena zona Avicennia spp terletak di depan 

zona Rhizopora spp dan memiliki bentuk perakaran cakar ayam yang efektif 

sebagai perangkap pasir, maka substrat jenis Avicennia spp memiliki substrat 

berpasir (Arief, 2003).  

Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Nybakken (1988), bahwa Avicennia 

spp dan Rhizophora spp tidak dapat tumbuh dengan baik pada keadaan yang 

teduh atau berlumpur tebal yang biasanya terdapat di dalam hutan bentuk 

perakaran juga mempengaruhi substrat mangrove. 

 
4.3.2.2 pH  

Perairan laut maupun pesisir memiliki pH relatif lebih stabil dan berada 

dalam kisaran yang sempit, biasanya berkisar antara 7,7 – 8,4. pH dipengaruhi 

oleh kapasitas penyangga (buffer) yaitu adanya garam-garam karbonat dan 

bikarbonat yang dikandungnya (Boyd, 1982). 

Menurut Kaswadji (1971), menyatakan bahwa pH dengan nilai 5,5 – 6,5 

dan >8,5 termasuk perairan yang kurang produktif, perairan dengan pH 6,5 – 7,5 

termasuk dalam perairan yang produktif serta pH 7,5 – 8, 5 termasuk perairan 

dengan produktivitas yang tinggi. Diperkuat oleh Saparinto (2007) menyatakan 

bahwa nilai pH dari hasil pengamatan masih sesuai dengan pH untuk 
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pertumbuhan mangrove, dimana ekosistem mangrove akan tumbuh baik pada 

pH dengan kisaran 5,0 – 9,0. 

 
4.3.2.3 Salinitas 

Salinitas air laut di 5 lokasi penelitian tidak menunjukkan perbedaan yang 

signifikan, karena masih berada pada kisaran 29‰ - 30‰. Hal ini karena di lokasi 

habitat mangrove tidak ada ketersediaan air tawar serta lokasinya yang berada 

pada zona terbuka dan berhadapan langsung dengan laut bebas sehingga 

sangat mempengaruhi salinitas di daerah habitat mangrove. Berdasarkan hasil 

pengukuran, kondisi salinitas pada masing-masing stasiun menunjukkan nilai 

yang tinggi dan tidak jauh berbeda.kondisi salinitas yang tinggi dipengaruhi oleh 

cuaca yang cerah dan curah hujan yang sangat rendah pada saat pengukuran 

dilakukan. Hal ini sesuai dengan Nontji (1984), menyatakan bahwa sebaran 

salinitas di laut dipengaruhi oleh pola sirkulasi air, penguapan, curah hujan dan 

aliran sungai. 

Salinitas pada masing-masing stasiun merupakan kisaran salinitas yang 

baik untuk pertumbuhan mangrove. Ini sesuai dengan Djohan (2010), 

menyatakan bahwa ekosistem mangrove hidup diperairan payau yang memiliki 

kisaran salinitas sepanjang tahun antara 4-35 ppt. Ditambahkan oleh Kusmana et 

al. (2003), menyatakan bahwa tumbuhan mangrove tumbuh subur di daerah 

estuaria dengan salinitas 10-30 ppt namun beberapa spesies dapat tumbuh di 

daerah dengan salinitas sangat tinggi. 

 
4.3.2.4 DO  

Kadar DO di perairan juga berfluktuasi secara harian, tergantung pada 

percampuran (mixing) dan pergerakan massa air (turbulence), aktivitas 

fotosintesis dan respirasi serta masukan limbah kedalam air. Dekomposisi bahan 

organik dan oksidasi bahan an-organik dapat mengurangi kadar DO hingga 
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mencapai nol (anaerob). Molekul O2 secara fisika dalam kondisi terlarut. 

Kelarutannya sangat tergantung pada suhu perairan. Sumber utama oksigen di 

perairan terbuka antara lain berasal dari interaksi air dan udara melalui proses 

difusi, aktivitas fotosintesis oleh fitoplankton. Beberapa faktor yang dapat 

menyebabkan kandungan DO di perairan menurun antara lain naiknya suhu 

perairan, mekanisme respirasi (terutama pada malam hari) dan adanya lapisan 

minyak diatas permukaan air (Hutagalung, 1997). 

 
4.3.2.5 Kandungan C. Organik 

Adanya perbedaan kandungan C-organik pada kelima stasiun 

pengamatan ini disebabkan oleh adanya perbedaan struktur komunitas vegetasi 

mangrove di kelima stasiun pengamatan. Tingginya kandungan C-organik pada 

stasiun pengamatan pesisir Lamongan disebabkan oleh adanya dominasi 

vegetasi mangrove jenis Rhizophora yang banyak terpengaruh oleh pasang surut 

air laut dimana tanah sering mengalami reduksi saat air pasang dan teroksidasi 

pada saat air laut surut. Diperkuat oleh Lacerda (1995), bahwa spesies 

Rhizophora lebih sulit terdekomposisi sehingga lebih banyak ditemukan dalam 

bentuk bahan organik. Disamping itu adanya keberagaman dinamika C-organik 

terbentuk oleh adanya aktivitas tanaman, termasuk pertumbuhan dan kematian 

terhadap spesies tanaman yang berpengaruh, serta menghasilkan fluktuasi 

kondisi fisika secara temporal maupun spasial di dasar hutan (Burghouts et al, 

1998).  

  Menurut Ferreira et al. (2007) menyebutkan bahwa dekomposisi bahan 

organik pada lahan mangrove sangat dipengaruhi oleh frekuensi dan lama 

perendaman dan distribusi ukuran partikel substratnya.  
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4.3.3 Tipe Pantai  

Dari hasil pengamatan pantai pesisir Lamongan berkarakteristik sebagai 

pantai berpasir, hal ini disebabkan wilayah tersebut berada pada zona terbuka 

berhadapan langsung dengan laut bebas. Menurut Nunut (2013) menyatakan 

bahwa bila dilihat dari material pembentuknya termasuk dalam kategori Pantai 

Berpasir, pasir dapat diendapkan oleh adanya pasang surut yang terjadi pada 

bibir pantai. Peristiwa pasang surut akan membawa material-material sedimen 

dari laut dalam menuju laut dangkal. Gelombang pecah juga dapat membawa 

sedimen ke bibir pantai. Beberapa dari gelombang pecah bersifat merusak bibir 

pantai dan menyebabkan penghamburan material sedimen disekitar pantai. 

Berikut salah satu tipe pantai yang ada di pesisir Lamongan, dapat dilihat pada 

Gambar 20. 

 

Gambar 20. Tipe Pantai di pesisir Lamongan 

 
 Adapun elevasi pantai dari masing – masing stasiun dengan ukuran 50 

meter dari darat ke laut diantaranya stasiun I adalah 2 m, stasiun II adalah 2 m, 

stasiun III adalah 1 m, stasiun IV adalah 1 m, stasiun V adalah 1 m. 

 
4.3.4 Pasang Surut 

Perairan pesisir Lamongan memiliki tipe pasang surut ganda campuran 

(semi diurnal). Pasang surut di sekitar pesisir Lamongan diklasifikasikan sebagai 

pasang surut tunggal yang berlaku “diurnal”. Pasang tertinggi terjadi pada pukul 
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00.00, sedangkan surut terendah terjadi pada pukul 06.00 WIB. Hasil 

pengukuran lama dan frekuensi genangan pada tiap stasiun menunjukkan tidak 

perbedaan lama dan frekuensi genangan pada seluruh stasiun selama 24 jam 30 

hari/bulan. 

Hasil pengukuran frekuensi genangan yang berkisar antara 1 - 30 hari 

dalam waktu sebulan dan terjadi secara terus menerus memberi gambaran 

mengenai kondisi lingkungan yang cocok bagi pertumbuhan mangrove 

khususnya pada masing-masing stasiun pengamatan. Hal ini sesuai dengan 

Dahuriet al (2004) dalam Warongan (2009) yang menyatakan bahwa mangrove 

dapat tumbuh dan berkembang secara maksimum dalam kondisi dimana terjadi 

penggenangan dan sirkulasi air permukaan yang terjadi secara terus menerus 

sehingga dapat meningkatkan pasokan oksigen dan nutrien. 

 

4.4  Analisis Kesesuaian untuk Lahan Rehabilitasi 

4.4.1 Kesesuaian Parameter Utama dan Pendukung untuk Lahan 

Rehabilitasi 

Berdasarkan Analisis kesesuaian lahan berdasarkan metode equal interval 

Prahasta (2002), hasil skoring data lapangan memberikan Nilai Kesesuaian 

Lahan (NKL) bahwa pada stasiun 1(Lohgong) dengan total NKL sebesar 21 

masuk dalam kategori Sesuai (S2), stasiun 2 (Labuhan)  dengan total NKL 

sebesar 20 masuk dalam kategori Sesuai (S2) dan stasiun 3 (Sedayulawas) 

dengan total NKL  sebesar 21 masuk dalam kategori Sesuai (S2), Skoring 

kesesuaian menurut Suwargama (2001), bahwa Sesuai berarti parameter kimia 

dan fisika sedimen tersebut memenuhi persyaratan minimal untuk dijadikan lahan 

rehabilitasi, hal ini karena pada ketiga stasiun mempunyai kisaran jenis sedimen, 

pH, salinitas, oksigen terlarut yang sesuai dari batas menurut pustaka. 

Sedangkan stasiun 4 (Kandangsemangkon) dengan total NKL sebesar 26 masuk 



63 
 

 
 

dalam kategori Sangat Sesuai (S1) dan stasiun 5 (Kranji)  dengan total NKL 

sebesar 25 masuk dalam kategori Sangat Sesuai (S1), Skoring kesesuaian 

menurut Suwargama, (2001) Sangat Sesuai berarti parameter kimia dan fisika 

sedimen tersebut potensial dan tidak mempunyai faktor penghambat. Hasil 

pengamatan untuk seluruh paramater kesesuaian lahan rehabilitasi mangrove 

pada masing-masing stasiun tersaji pada Gambar 21. 

 

Gambar 21. Peta Kesesuaian lahan Rehabilitasi Mangrove 

  Jenis substrat di semua stasiun penelitian berdasarkan penelitian 

lapangan dikategorikan sesuai (S1) dimana pada kelima stasiun di pesisir 

Lamongan adalah pasir atau lanau. Sedangkan jenis mangrove dikategorikan 

Sangat Sesuai (S1) adalah mangrove mayor. Menurut Khazali (1999) dan 

Kusmana et al. (1997) substrat lanau sesuai untuk beberapa spesies mangrove 

seperti Avicennia marina, Rhizophora mucronata, Rhizophora stylosa, 

Rhizophora apiculata dan Sonneratia alba sedangkan substrat pasir sesuai untuk 

beberapa spesies mangrove seperti Avicennia marina, Rhizophora stylosa dan 
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Sonneratia alba. Hal ini dapat dilihat pada lokasi penelitian di pesisir Lamongan 

dimana spesies mangrove yang mendominasi adalah Rhizophora apiculata, 

Avicennia alba, Avicennia marina, Avicennia lanata, Xylocarpus moluccensis, 

Bruguiera gymnorrhiza. Selanjutnya Kusmana et al. (1997) menambahkan 

bahwa perbedaan jenis substrat akan mempengaruhi jenis mangrove yang hidup 

di suatu daerah. Selain itu hal ini juga dapat dimanfaatkan untuk pemilihan jenis 

mangrove yang akan ditanam dalam kegiatan rehabilitasi. 

 
4.4.2 Analisis Aspek Tata Ruang untuk Kesesuaian Lahan Rehabilitasi 

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan 

Tahun 2011 – 2031 bahwa kawasan sempadan pantai adalah kawasan 

sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan 

kelestarian fungsi pantai. Perlindungan ekosistem seperti perlindungan hutan 

bakau (mangrove) serta ekosistem laut lainnya, yang terdapat dikawasan pesisir 

Kabupaten Lamongan. Kriteria penetapan sempadan pantai adalah daratan 

sepanjang tepian pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi kerah darat. 

Kawasan perlindungan sempadan pantai di Kabupaten Lamongan berada di dua 

kecamatan yang direncanakan seluas kurang lebih 423 ha terletak dikecamatan 

Paciran dan Brondong. Wilayah tersebut sesuai dengan lokasi penelitian untuk 

lahan rehabilitasi yaitu Kecamatan Paciran meliputi Desa Kranji, 

Kandangsemangkon dan Kecamatan Brondong meliputi Desa Sedayulawas, 

Labuhan serta Lohgong. 

Tabel 23. Luas Sempadan Pantai di Kabupaten Lamongan 

No Kecamatan Luas Sempadan Pantai (Ha) 

1 Paciran 273 
2 Brondong 151 

Total 423 
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Pada kawasan sempadan pantai terdapat fungsi budidaya seperti 

perikanan, pariwisata dan pemukiman. Guna menjaga kawasan sekitar pantai 

dari kerusakan lingkungan dan kerusakan ekosistem pantai, maka perlu adanya 

perlindungan terhadap sempadan pantai dan untuk mengantisipasi gelombang 

pasang dan bahaya tsunami. Sehingga dilakukan pembatasan perluasan 

kegiatan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perlindungan. 
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5. PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan antara lain sebagai berikut :  

1. Berdasarkan hasil pengolahan citra satelit Landsat 8 OLI akuisisi bulan april 

tahun 2014 di dapatkan hasil luas kerapatan mangrove di pesisir Lamongan 

sebesar 66.51 Ha. Telah mengalami perubahan luas mangrove dari hasil 

tahun 2004 sebesar 83,25 Ha dan tahun 2009 sebesar 68,94 Ha. 

2. Berdasarkan hasil skoring data lapangan berdasarkan parameter utama 

memberikan data bahwa pada stasiun 1, 2 dan 3 memberikan nilai Sesuai 

(S2), sedangkan stasiun 4 dan 5 hasil skoring data lapangan memberikan 

hasil tingkat kesesuaian Sangat Sesuai (S1). 

3. Berdasarkan hasil skoring data lapangan berdasarkan parameter pendukung 

jenis substrat di semua stasiun penelitian berdasarkan penelitian lapangan 

dikategorikan Sangat sesuai (S1) dimana pada kelima stasiun di pesisir 

Lamongan adalah pasir atau lanau. Sedangkan jenis mangrove dikategorikan 

Sangat sesuai (S1) adalah mangrove mayor. Jenis mangrove yang 

mendominasi adalah Rhizophora apiculata, Avicennia alba, Avicennia 

marina, Avicennia lanata, Xylocarpus moluccensis, Bruguiera gymnorrhiza. 

 
5.2 Saran 

Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian yang sama mengenai 

analisis kesesuaian lahan untuk mangrove di pesisir Lamongan, disarankan 

melakukan pengamatan parameter lebih banyak lagi, sehingga penentuan 

kriteria kesesuaian lahan dapat disempurnakan melalui penilaian secara 

menyeluruh terhadap aspek ekologi, sosial dan ekonomi. 
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Lampiran 1. Nilai Kesesuaian Lahan Masing-Masing Lokasi Sampling 

 
Lokasi 1 (6°53'24.70"S 112°10'58.87"E) 

No
. 

Parameter Data 
Lapang 

Kelas Skor Bobot Nilai 

1 Salinitas (‰) 28* S2 2 2 4 

2 pH 6,2* S2 2 2 4 

3 DO 4,7* S2 2 1 2 

4 C.Organik sedimen (%) 1.14* S3 1 1 1 

5 h genangan maksimum (m) 0,6** S2 2 2 4 

6 Jenis Sedimen Berpasir* S1 3 2 6 

∑           21 

Keterangan : 

(*)  : Data Primer 

(**) : BMKG , 2014 

 
Lokasi 2 (6°52'50.60"S  112°12'49.01"E) 

No. Parameter Data 
Lapang 

Kelas Skor Bobot Nilai 

1 Salinitas (‰) 29* S1 3 2 6 

2 pH 6,5* S2 2 2 4 

3 DO 7,2* S1 3 1 3 

4 C. Organik sedimen (%) 0,71* S3 1 1 1 

5 h genangan maksimum (m) 0,6** S2 2 2 4 

6 Substrat Berpasir* S1 1 2 2 

∑           20 

Keterangan : 

(*)  : Data Primer 

(**) : BMKG , 2014 

 
Lokasi 3 (6°52'19.79"S 112°14'11.40"E) 

No
. 

Parameter Data 
Lapang 

Kelas Skor Bobot Nilai 

1 Salinitas (‰) 29* S1 3 2 6 

2 pH 7,3* S1 3 2 6 

3 DO 4,2* S2 2 1 2 

4 C. Organik sedimen (%) 1,07* S3 1 1 1 

5 h genangan maksimum (m) 0,6** S2 2 2 4 

6 Substrat Berpasir* S1 1 2 2 

∑           21 

Keterangan : 

(*)  : Data Primer 

(**) : BMKG , 2014 
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Lokasi 4 (6°51'55.05"S  112°19'24.86"E) 

N
o. 

Parameter Data 
Lapang 

Kelas Skor Bobot Nilai 

1 Salinitas (‰) 29* S1 3 2 6 

2 pH 7,8* S1 3 2 6 

3 DO 6,3* S1 3 1 3 

4 C. Organik sedimen (%) 0,42* S3 1 1 1 

5 h genangan maksimum (m) 0,6** S2 2 2 4 

6 Substrat Pasir 
berlanau
* 

S1 3 2 6 

∑           26 

Keterangan : 

(*)  : Data Primer 

(**) : BMKG , 2014 

 
Lokasi 5 (6°52'30.09"S 112°23'15.36"E) 

No
. 

Parameter Data 
Lapang 

Kelas Skor Bobot Nilai 

1 Salinitas (‰) 30* S1 3 2 6 

2 pH 8,1* S1 3 2 6 

3 DO 5,4* S2 2 1 2 

4 C. Organik sedimen (%) 0,50* S3 1 1 1 

5 h genangan maksimum (m) 0,6** S2 2 2 4 

6 Substrat Berpasir* S1 3 2 6 

∑           25 

Keterangan : 

(*)  : Data Primer 

(**) : BMKG , 2014 
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Lampiran 2. Jenis Mangrove di Pesisir Lamongan 

No Nama Jenis Vegetasi Mangrove 

1 Avicennia alba 

 

                               (Dokumentasi penelitian, 2014) 

2 Avicennia lanata 

 

                               (Dokumentasi penelitian, 2014) 

3 Avicennia marina 

 

                              (Dokumentasi penelitian, 2014) 

4 Aegiceras floridum 

 

                              (Dokumentasi penelitian, 2014) 
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5 Bruguiera cylindrical 

 

                               (Dokumentasi penelitian, 2014) 

6 Bruguiera gymnorrhiza 

 

                              (Dokumentasi penelitian, 2014) 

7 Ceriops tagal 

 

                              (Dokumentasi penelitian, 2014) 

8 Excoecaria agallocha 

 

                             (Dokumentasi penelitian, 2014) 
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9 Rhizophora apiculata 

 

                            (Dokumentasi penelitian, 2014) 

10 Sonneratia alba 

 

                            (Dokumentasi penelitian, 2014) 

11 Xylocarpus moluccensis 

 

                             (Dokumentasi penelitian, 2014) 

12 Rhizophora mucronata 

 

                            (Dokumentasi penelitian, 2014) 
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Lampiran 3. Cara Mengunduh Data Satelit Landsat 8 OLI 

Tahap-tahap untuk melakukan pengunduhan data adalah sebagai berikut :  

a. Buka website http://earthexplorer.usgs.gov/ untuk melakukan login user yang 

telah terdaftar, berikut (Gambar 22) adalah tampilan awal earthexplorer : 

 

Gambar 22. Tampilan awal earthexplorer 

b. Masukkan username dan password yang telah terdaftar, berikut (Gambar 23) 

adalah tampilan untuk login : 

 

Gambar 23. Tampilan untuk login username 

c. Buka website http://glovis.usgs.gov/ yang sebelumnya telah ter-install aplikasi 

java, berikut (Gambar 24) adalah tampilan awal website USGS : 

http://earthexplorer.usgs.gov/
http://glovis.usgs.gov/
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Gambar 24. Tampilan awal website USGS 

d. Pilih Landsat 8 pada Collection – Landsat Archive – Landsat 8 OLI, seperti 

(Gambar 25) berikut ini : 

 

Gambar 25. Pilihan koleksi citra satelit 

e. Pilih titik lokasi yang akan di unduh, pada kolom Path/Row dimana Pesisir 

Kabupaten Lamongan, Jawa Timur masuk dalam Path/ Row 119/65, berikut 

(Gambar 26) adalah tampilan titik lokasi : 

 

Gambar 26. Menentukan Path/Row lokasi yang akan diteliti  
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f. Berikut adalah tampilan lokasi penelitian dari satelit Landsat 8, dan jika data 

yang diinginkan tersedia untuk di download maka akan terdapat keterangan 

downloadable seperti (Gambar 27) berikut ini : 

 

Gambar 27. Data satelit yang tersedia untuk di download 

g. Setelah data yang diinginkan telah tersedia, pilih tahun 2014 dan pilih bulan 

yang terdapat awan paling sedikit. Selanjutnya pilih Add – Send to Chart yang 

ditunjukkan pada (Gambar 28) berikut : 

 

Gambar 28. Proses menambahkan data untuk di download 

h. Tampilan akan muncul halaman baru untuk download, pilih icon download 

seperti (Gambar 29) dibawah ini : 

 

Gambar 29. Halaman untuk download data satelit 
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i. Pilih Level 1 pada format Geotiff pada (Gambar 30) berikut ini : 

 

Gambar 30. Halaman akhir download data satelit 

j. Selanjutnya akan muncul tampilan untuk melakukan save as data dalam 

bentuk winrar seperti (Gambar 31) berikut ini : 

 

Gambar 31. Proses melakukan save as data citra satelit 
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Lampiran 4. Tahap melakukan koreksi radiometri (Gap fill) 

Gapfill dilakukan pada setiap band hingga tidak terdapat stripping lagi. 

Berikut adalah tahap-tahap melakukan Gapfill : 

a.  Buka software ArcGIS 9 ArcMap version 9.3 

b.  Double click pada Gapfill 

c.   Ketika keluar tampilan Gapfill, isi kolom Base dengan band yang akan di 

perbaiki (format tiff), isi kolom Relleno (sebagai output) misal : b4_2014_01, 

klik OK 

d.  Tunggu hingga proses Gapfill selesai. Close. 

 

Gambar 32. Proses Gapfill 

e.  Setelah proses Gapfill selesai akan muncul hasil Gapfill pada tampilan awal 

ArcGIS. Jika masih terdapat stripping, maka proses Gapfill dapat diulang 

kembali dengan memasukkan file yang telah di Gapfill sebelumnya. 

Contoh : 

Base : b4_2014_01 

Relleno : b4_2014_02 

f.  Berikut ini adalah (Gambar 33) band 4 tahun 2014 sebelum dan hasilnya 

setelah di Gapfill : 



83 
 

 
 

 

Gambar 33. Citra sebelum di Gapfill sesudah di Gapfill 

Lampiran 5. Cara melakukan koreksi geometri 

Berikut ini adalah tahap untuk melakukan koreksi geometri : 

a. Buka “Start Builder” seperti (Gambar 34) dibawah ini : 

 

Gambar 34. Pilihan tool pada ArcGIS 9.3 

b. Pada menu toolbox search “Project Raster” – drag drop ke dalam halaman 

Model Builder, seperti (Gambar 35) berikut ini : 

 

Gambar 35. Tampilan awal model Project Raster 
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c. “Double click” pada kotak “Project Raster”, kemudian akan keluar 

tampilan Project Raster seperti (Gambar 36), dibawah ini. Kemudian 

masukkan data masing-masing kolom. OK. 

Contoh : 

Input Raster : b4_2014_02 (hasil gapfill yang paling bersih/terakhir) 

Output Coordinate System : WGS_1984_UTM_Zone_49S 

 

Gambar 36. Halaman Project Raster 

d. Warna pada model akan berubah setelah melakukan input data dan 

penyesuaian koordinat seperti (Gambar 37), berikut : 

 

Gambar 37. Model Project raster untuk semua citra 

e. Pilih icon “Run” seperti (Gambar 38), tunggu hingga proses selesai. 

Close. 
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Gambar 38. Tombol untuk Running 

Lampiran 6. Cara melakukan kombinasi band 

Proses untuk melakukan kombinasi band pada penelitian kali ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Buka “Start Model Builder” seperti (Gambar 39), dibawah ini : 

 

Gambar 39. Pilihan tool pada ArcGIS 9.3 

b. Pada menu toolbox search “Composite Band” – drag drop ke dalam halaman 

Model Builder, seperti (Gambar 40), dibawah ini : 

 

Gambar 40. Model untuk kombinasi band 

c.   Pilih tombol “Add Data” pada halaman awal ArcGIS seperti (Gambar 41) di 

bawah ini, kemudian tambahkan data yang akan dikomposit, yaitu band 5,6,4 

yang telah dikoreksi radiometri dan geometri sebelumnya. Pada Layers akan 

tampak band 5,6,4 yang akan dikomposit. 
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Gambar 41. Cara untuk menambahkan data citra 

d. Buka kembali halaman model yang telah dibuka, drag drop masing-masing 

band ke dalam halaman model, dan dihubungkan menggunakan tombol “Add 

Connection”, ganti “Output Raster” menjadi rgb 564, jalankan dengan klik 

tombol “Run” seperti (Gambar 42), berikut ini, tunggu hingga proses selesai. 

Close. 

 

Gambar 42. Proses Komposit Band 

e. Gambar 43, dibawah ini adalah gambar hasil kombinasi band 5,6,4 dimana 

objek mangrove terlihat berwarna merah kegelapan (coklat).  
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Gambar 43. Hasil Kombinasi RGB 564 

Lampiran 7. Tahap untuk melakukan Penajaman citra 

Berikut merupakan proses melakukan penajaman citra, antara lain adalah :  

a. Tambahkan data yang telah di RGB 564 dan band 8 ke layers menggunakan 

tombol “Add Data” seperti pada (Gambar 44), berikut ini : 

 

Gambar 44. Cara untuk menambahkan data citra 

b. Menggunakan fungsi search, ketik pan, akan keluar “Create Pan-Sharpened 

Raster Dataset” – drag drop “Create Pan-Sharpened Raster Dataset” ke 

dalam Model Builder. 
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Gambar 45. Add data dan create pan-sharpened raster dataset 

c.  Drag drop juga RGB 564 dan band 8 ke dalam Model Builder – kemudian 

dihubungkan dengan tombol “Add Connection”, seperti (Gambar 46) - jalankan 

dengan klik tombol “Run”. Tunggu hingga proses selesai. Close. 

 

Gambar 46. Menjalankan proses penajaman citra 

Lampiran 8. Cara Melakukan Digitasi Lokasi 

Dalam penelitian ini, digitasi yang digunakan adalah digitasi polygon wilayah 

mangrove di pesisir Lamongan, Jawa Timur. Tahap untuk melakukan digitasi 

adalah sebagai berikut : 

a. Tambahkan data yang telah melalui proses penajaman tadi ke layers 

menggunakan tombol “Add Data” seperti pada (Gambar 47), berikut ini : 
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Gambar 47. Tampilan menambahkan data citra satelit  

b. Buka Arc Catalog pada tampilan awalan Arc GIS, yaitu dengan cara memilih 

icon Arc Catalog seperti (Gambar 48), tunggu jendela Arc Catalog terbuka : 

 

Gambar 48. Memilih icon Arc Catalog untuk memulai digitasi 

c.  Setelah keluar tampilan Arc Catalog, buat folder baru dan beri nama digitasi, 

supaya mudah untuk mencarinya kembali. Kemudian buka folder tersebut, klik 

kanan-pilih new-shape file seperti (Gambar 49) : 

 

Gambar 49. Tampilan Arc Catalog membuat shapefile 

d. Selanjutnya akan keluar tampilan Create New Shapefile, dalam penelitian ini 

isi kolom “Name: Mangrove_2014”, “Feature Type : “Polygon”, klik edit-select 
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(Pada tampilan spatial Reference Properties) – pilih WGS 1984 UTM Zone 

49S – klik Add – Apply – OK – OK, bisa dilihat pada Gambar 50. 

 

Gambar 50. Tampilan Create New Shapefile 

e. Tutup tampilan Arc Catalog, pilih “Add Data” pada jendela awal ArcGIS, 

tambahkan data shapefile yang telah dibuat sebelumnya, maka akan keluar di 

Layers lihat (Gambar 51), dibawah ini : 

 

Gambar 51. Menambahkan shapefile yang dibuat sebelumnya 

f.  Mulai dengan proses digitasi dengan memilih tombol Editor – Start Editing 

seperti (Gambar 52). 

Gambar 52. Menampilkan Start Editing 
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g. Tools editor akan aktif seperti (Gambar 53) berikut ini, kemudian pilih 

Sketchtool yang sudah aktif, perbesar gambarnya, dengan menggunakan 

Sketctool telusuri (mulai digitasi) mangrove pada wilayah yang akan diteliti, 

dalam penelitian ini yaitu mangrove pesisir Lamongan. 

 

Gambar 53. Tampilan icon Sketchtool 

h. Setelah selesai, pada titik terakhir digitasi bisa di double click untuk menutup 

area digitasi. Kembali klik Editor – Save Edits, jika proses digitasi sudah 

benar-benar selesai dan tidak ada tambahan atau perubahan bisa klik Editor – 

Stop Editing, (Gambar 54), dibawah ini adalah salah satu contoh hasil digitasi 

mangrove tahun 2014. 

 

Gambar 54. Hasil digitasi mangrove di daerah penelitian tahun 2014 

Lampiran 9. Proses melakukan Analisis Indeks Vegetasi (NDVI) 

Tahap – tahap untuk melakukan perhitungan NDVI pada Arc GIS adalah sebagai 

berikut : 

a. Tambahkan data Band 4 dan Band 5 tahun 2014 yang telah dikoreksi 

geometrik tadi ke Layers menggunakan tombol “Add Data” seperti pada 

Gambar 49 sebelumnya. 

b. Buka “Start Builder” seperti (Gambar 55), dibawah ini : 
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Gambar 55. Membuka Model Builder 

c.  Menggunakan fungsi search, ketik “Single Output Map Algebra”, kemudian 

drag drop “Single Output Map Algebra” dan Band 4,5 pada Layers ke dalam 

Model Builder seperti (Gambar 56). 

 

Gambar 56. Tampilan Output Map Algebra dalam Model Builder 

d. Pada jendela awal ArcGIS, klik icon Spatial Analyst – Raster Calculator seperti 

Gambar 57, berikut ini : 

 

Gambar 57. Menampilkan Raster Calculator 

e. Setelah keluar halaman Raster Calculator, masukkan rumus sesuai formula 

NDVI yang telah dijelaskan sebelumnya dan diawali dengan memilih tombol 
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float, sehingga menghasilkan formula seperti (Gambar 58). Kemudian klik 

Evaluate, Copy formula tersebut dengan cara blok formula – ctrl+c. 

 

Gambar 58. Halaman Raster Calculate 

f. Paste formula yang di copy pada Gambar ke dalam Map Algebra expression 

seperti (Gambar 59), kemudian beri nama pada Output Raster, misal ndvi_2014 

– apply - OK 

 

Gambar 59. Halaman Map Algebra expression 

g. Jika semua input formula sudah benar maka model “Single Output Map 

Algebra” akan berubah warnanya seperti (Gambar 60). Setelah selesai, jalankan 

dengan klik tombol Run, tunggu hingga proses selesai. Close. 
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Gambar 60. Model Single Output Map Algebra setelah input formula 
 
Lampiran 10. Cara melakukan clip/cropping 

Berikut ini adalah cara untuk melakukan proses clip/cropping yaitu :  

a. Buka “Start Model Builder” seperti (Gambar 61), dibawah ini : 

 

Gambar 61. Membuka Model Builder 

b. Tambahkan data yang telah di digitasi dan data yang telah dihitug NDVI-nya 

ke dalam layers menggunakan tombol “Add Data” seperti pada (Gambar 62), 

sebelumnya. 

 

Gambar 62. Tampilan icon Add Data 

c.  Menggunakan fungsi search, ketik Extract by Mask, kemudian drag drop 

“Extract by Mask”, hasil digitasi dan hasil perhitungan formula NDVI pada 

Layers ke dalam Model Builder, kemudian beri nama pada Output Raster, misal 

: clip_2014, dengan cara double click pada Output Raster, seperti (Gambar 63). 
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Gambar 63. Tampilan awal model Extract by Mask 

d. Jalankan dengan klik tombol Run (Gambar 64), tunggu hingga proses selesai. 

Close. 

 

Gambar 64. Tampilan awal proses Extract by Mask 

Lampiran 11. Tahap Melakukan Re-Klasifikasi NDVI 

Berikut ini adalah beberapa tahap untuk melakukan proses re-klasifikasi : 

a. Tambahkan data yang telah di clip ke dalam layers menggunakan tombol “Add 

Data” seperti pada (Gambar 62) sebelumnya. 

b. Buka “Start Model Builder” seperti (Gambar 61): 

c.  Menggunakan fungsi search, ketik Reclassify, kemudian drag drop “Reclassify” 

dan hasil clip pada Layers ke dalam Model Builder, kemudian double click 

pada Reclassify, seperti (Gambar 65). 
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Gambar 65. Model Reclassify 

d. Setelah itu akan keluar jendela Reclassify – pilih tombol Classify, akan keluar 

jendela baru Classification, pada kolom Method pilih Quantile – pada kolom 

Classes pilih 5 (sesuai acuan NDVI yang dipilih). Masukkan angka pada 

Break Values sesuai acuan NDVI yang telah dipilih sebelumnya. Klik Ok. Beri 

nama pada kolom Output Raster, misal : reclass_2014. Bisa dilihat pada 

(Gambar 66). 

 

Gambar 66. Jendela Reclassify dan Classification 

e. Jalankan dengan klik tombol Run (Gambar 67), tunggu hingga proses selesai. 

Close. 

 

Gambar 67. Proses Reclassify
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Lampiran 12. Foto Kegiatan Pengambilan Data Skripsi 

Pengambilan Data Lapang 
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Analisa Sedimen di Laboratorium Tanah di Teknik Pengairan 
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Lampiran 13. Jadwal Pelaksanaan Skripsi  

Tabel 24. Jadwal Pelaksanaan Skripsi 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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2 Penelitian di 
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