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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pantai Randutatah adalah salah satu tempat wisata yang harus anda kunjungi 

jika sedang berlibur ke Probolinggo. Pantai Randutatah  merupakan pantai yang 

memiliki ribuan pohon  mangrove dngan luas 8,9 ha yang saat ini sering dikunjungi 

oleh para wisatawan asing. Awalnya obyek wisata ini cuma pantai biasa yang hanya 

terlihat kotor dan juga tidak terawat, kemudian pemerintah bersama perangkat desa 

melakukan penghijauan disekitar pantai tersebut sebagai pencegah terhadap abrasi 

yang terjadi. 

Kegiatan para penduduk dalam penghijauan daerah pariwisata ini dilakukan 

dengan menanam  mangrove, hingga banyak tumbuhan mangrove yang tumbuh 

untuk mencegah erosi yang terjadi. Lambat laun mangrove itu semakin banyak 

hingga membuat hijau daerah pantai Duta Randutatah tersebut. Keinginan warga 

Randutatah untuk melakukan gerakan penghijauan lagi supaya dapat memperindah 

pantai dan nantinya bisa dijadikan tempat wisata bagi masyarakat khususnya 

masyarakat Probolinggo. Penghijauan ini kemudian dilakukan dengan bantuan 

beberapa pihak sekolah dengan siswa yang menanam 1000 pohon cemara laut yang 

ditanam bersama-sama antara pemerintah kota dengan masyarakat. 

Hutan mangrove sebagai sumber daya alam hayati mempunyai keragaman 

potensi yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat yang 

dirasakan berupa berbagai produk dan jasa. Pemanfaatan produk dan jasa tersebut 

telah memberikan tambahan pendapatan dan bahkan merupakan penghasilan utama 
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dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Bentuk jasa yang diperoleh dari 

manfaat hutan mangrove adalah berupa jasa ekowisata  

Ekowisata saat ini menjadi pilihan dalam mempromosikan lingkungan yang 

khas yang terjaga keasliannya sekaligus menjadi suatu kawasan kunjungan wisata. 

Potensi ekowisata adalah suatu konsep pengembangan lingkungan yang berbasis 

pada pendekatan pemeliharaan dan konservasi alam. Ekowisata adalah suatu upaya 

yang dapat melestarikan lingkungan yakni dengan adanya ekowisata mangrove. 

Mangrove sangat potensial bagi pengembangan ekowisatakarena kondisi mangrove 

yang sangat unik serta model wilayah yang dapat dikembangkan sebagai sarana 

wisata dengan tetap menjaga keaslian hutan serta organisme yang hidup di kawasan 

mangrove. Dalam melakukan suatu pengelolaan mengrove tentu saja diperlukan 

tindakan-tindakan nyata yang secara signifikan dapat mewujudkan lestarinya 

mangrove. Ada beberapa konsep dan teknik operasional yang dapat dilakukan 

dalam melakukan konservasi. Salah satunya sekarang yang dilakukan adalah 

dengan memanfaatkan mangrove menjadi daerah wisata alami tanpa melakukan 

ganguan signifikan terhadap keberadaan mangrove itu sendiri. 

Pemanfaatan mangrove untuk ekowisata sejalan dengan pergeseran minat 

wisatawan dari old tourism menjadi new tourism yang mengelola dan mencari 

daerah tujuan ekowisata yang spesifik, alami, dan memiliki keanekaragaman 

hayati. Hutan mangrove sebagai suatu ekosistem mempunyai potensi keindahan 

alam dan lingkungan berupa komponen penyusun eksoistem yang terdiri dari 

vegetasi, biota atau organisme asosiasi, satwa liar, dan lingkungan sekitarnya. 

Fungsi lingkungan yang diperoleh dari hutan mangrove antara lain sebagai habitat, 

daerah pemijahan, penyedia unsur hara, dan lain sebagainya. Disamping itu hutan 
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mangrove merupakan areal tempat penelitian, pendidikan, dan ekowisata (Massaut 

1999 dan FAO 1994). 

Adanya penelitian tentang karakteristik dan ekowisata akan mampu menambah 

wawasan sehingga mampu mengelola sebuah kawasan sesuai dengan fungsinya. 

Masyarakat yang menjadi pemeran sebagai penjaga kelestarian alam sekitar yang 

harus mereka lindungi. Apa yang mereka lakukan dapat membuahkan hasil bagi 

masyarakat setempat seperti ekonomi dan wawasan mengenai tradisi lokal. Pada 

era sekarang ini sangat maraknya potensi wisata dikalangan muda hingga yang tua, 

sehingga wisata adalah jalan utama bagi suatu daerah untuk menghasilkan ekonomi 

bagi masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu perlunya dilakukan pengembangan 

ekowisata bagi suatu daerah tersebut guna untuk menarik pengunjung. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang elah dikemukakan diatas, maka yang 

menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1 Bagaimana komposisi serta jenis-jenis vegetasi mangrove yang terdapat di 

Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Jawa Timur. 

2 Bagaimana indeks kesesuaian wisata mangrove di Kecamatan Paiton 

Kabupaten Probolinggo Jawa Timur. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian karakteristik dan indeks kesesuaian wisata mangrove di pantai 

Randutatah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Jawa Timur bertujuan untuk 

:. 

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

terdapat di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Jawa Timur. 
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b. Untuk mengetahui indeks kesesuaian wisata mangrove di Kecamatan Paiton 

Kabupaten Probolinggo. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat  dari penelitian ini adalah, menambah ilmu pengetahuan tentang 

tanaman mangrove.  Kemudian dapat dijadikan sebagai informasi mengenai 

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

(INP) di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Jawa Timur. Mampu  

menjadikannya sebagai bahan evaluasi pihak pengelola sehingga dapat  

mengembangkan objek wisata mangrove di Kecamatan Paiton Kabupaten 

Probolinggo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


