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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Wilayah pesisir Indonesia memiliki luasan dan potensi ekosistem mangrove 

yang cukup besar. Dari sekitar 15.900 juta ha hutan mangrove yang terdapat di 

dunia, 27% atau 4.293 juta ha berada di Indonesia. Namun demikian, luas hutan 

mangrove di Indonesia terus menyusut, hal ini sesuai dengan hasil penafsiran 

potret udara dan survei lapang yang menyatakan bahwa luas hutan di Indonesia 

tahun 1982 sekitar 4.251.011 ha (Diroktorat Bina Program 1982). Hasil penafsiran 

1991 dari Citra Lansat MMS liputan tahun 1986-1991 (luas areal liputan hutan 

150 ha) dan data refrensi lainnya seperti  peta RePProt, dan data SPOT, dan dan 

potret udara yang dilakukan (Intag 1993), luas hutan mangrove di seluruh 

Indonesia diperkirakan seluas 3.735.250 ha. Artinya luas mangrove di Indonesia 

telah mengalami degradasi sekitar 13% atau 515.761 ha dalam waktu kurang lebih 

11 tahun (Saru, 2014). 

Luas area mangrove di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2001 sebesar 

209,32 ha, sedang luas area mangrove pada tahun 2011 seluas 295,20 ha. Hasil 

pengolahan tersebut bahwa area mangrove selama kurun waktu sebelas tahun 

2001 sampai dengan tahun 2011 terlihat adanya peningkatan atau penambahan 

luas area hutan mangrove seluas 95,08 ha yang terjadi di 36 desa. Selain adanya 

penambahan areal mangrove dari tahun 2001 hingga tahun 2011 seluas 10,66 % 

terjadi di 8 desa, yaitu di desa Bayeman, Dungun, Karangpranti, Klaseman, 

Mayangan, Pesisir, Randumerak, dan Sumberanyar. Adanya penambahan atau 

peningkatan luas hutan mangrove dan adanya penurunan atau berkurangnya luas 
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hutan mangrove tersebut dapat diperhitungkan bahwa di Kabupaten Probolinggo 

selama kurun waktu 11 tahun masih adanya peningkatan luas area hutan 

mangrove seluas 85,88 ha (Masyudin, 2012).  

Hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem hutan yang sangat unik 

dan khas, terdapat di wilayah pasang surut di wilayah pesisir pantai, dan pulau-

pulau kecil merupakan sumberdaya alam yang sangat potensial, memiliki fungsi 

ganda dan merupakan mata rantai yang sangat penting dalam memelihara 

keseimbangan siklus biologi disuatu perairan. 

Ekosistem hutan payau di Indonesia memiliki keanekaragaman spesies 

tumbuhan yang tinggi dengan jumlah spesies tercatat sebanyak lebih kurang 202 

spesies yang terdiri atas 89 spesies pohon, 5 spesies palem, 19 spesies liana,  44 

spesies epifit, dan satu spesies sikas. Spesies-spesies pohon utama di daerah payau 

pada umumnya membentuk tegakan murni dan merupakan ciri khas komunitas 

tumbuhannya. Spesies-spesies pohon utama antara lain Avicennia spp., Sonneratia 

spp., Rhizophora spp., dan Bruguiera spp. Spesies-spesies pohon yang dapat 

menjadi pionir menuju kearah laut adalah Avicennia spp., Sonneratia spp. dan 

Rhizophora spp., tetapi tergantung terhadap keadaan pantai dan ombaknya 

(Indriyanto, 2012). 

  Komunitas hutan mangrove merupakan tipe khas vegetasi daratan pasang 

surut di daerah pesisir. Daerah ini memiliki ekosistem yang komplek dan 

berfungsi sebagai zona penyangga stabilitas ekosistem daerah vital lainnya di 

wilayah pesisir. Di wilayah tropika dan subtropika hutan mangrove memainkan 

peranan penting dalam mengurangi keganasan erosi pesisir dan merawat fungsi 

hidrologi jaringgan kerja saluran dan parit. Sehingga berdasarkan letaknya 
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mangrove mempunyai fungsi ganda, baik sebagai pelindung maupun sebagai 

pendukung kedua ekosistem tersebut (Saparinto, 2011). 

Secara umum ekosistem mangrove merupakan sumber daya alam (natural 

resources) yang memiliki intensitas relasi yang tinggi dengan masyarakat, 

mengingat hutan mangrove mudah dijangkau dan berada pada kawasan yang 

sudah cukup terbuka/berkembang. Selain itu potensi ekonomi mangrove cukup 

tinggi yang didukung oleh kemudahan pemanfaatan dan pemasaran hasilnya. Hal 

ini mendorong laju kerusakan ekosistem mangrove yang umumnya berlangsung 

cepat (Iqbal, 2010). 

1.2 Perumusan Masalah 

Hutan mangrove yang terdapat di Kelurahan Ketapang tidak banyak yang 

memperhatikan, tak sedikit masyarakat yang menebangnya untuk dipergunakan 

sebagai kayu bakar, padahal jika dilihat dari fungsinya sangat bermanfaat bagi 

masyarakat banyak terutama para nelayan, sehingga dalam hal ini perlu diketahui 

informasi jenis vegetasi serta kerapatan hutan mangrove dan pemanfaatannya oleh 

masyarakat di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Penelitian analisis vegetasi hutan mangrove dan pemanfaatannya ini 

diakasanakan di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo 

bertujuan untuk: 

a. Untuk mengetahui nilai dari Kerapatan, Frekuensi, Dominasi serta nilai 

INP. 
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b. Untuk mengetahui pola zonasi hutan mangrove yang berada di Kelurahan 

Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo. 

c. Untuk mengetahui komposisi serta jenis-jenis vegetasi mangrove yang 

terdapat di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota 

Probolinggo. 

d. Untuk mendapatkan informasi mengenai pemanfaatan buah mangrove oleh 

masyarakat Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota 

Probolinggo. 

 

1.4  Kegunanaan Penelitian 

Diharapkan hasil penelitian ini, dapat dijadikan sebagai informasi mengenai 

komposisi jenis, pola zonasi, frekuensi, kerapatan, dominasi, indek nilai penting 

(INP), serta pemanfaatan buah mangrove oleh masyarakat Kelurahan Ketapang 

Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo. 

1.5 Hipotesis 

 Hutan mangrove memiliki peranan penting bagi  ekosistem pantai dan 

memiliki manfaat ekologi serta ekonomi. Disisi lain sebagian mansyarakat masih 

enggan mengoptimalkan pengolahan buah mangrove, dikarenakan hasilnya yang 

tak menentu serta produk yang belum banyak dikenal masyarakat luas dan hanya 

mengandalkan bagian kayunya saja. Hal seperti ini memang tek perlu dipungkiri 

lagi karena kualitas sumberdaya manusia yang belum memadai dan pengolahan 

buah mangrove yang tidak mudah. 


