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BAB I  

PENDAHULUAN 

I.1  Latar Belakang 

Kawasan pesisir merupakan kawasan geografi yang menghubungkan laut 

dan darat, dimana aktivitas manusia sangat terkonsentrasi dengan perekonomian 

yang berkembang pada sumber daya dan kondisi lingkungannya (Zheng et al., 

2020). Saat ini, hampir 60% populasi dunia tinggal di wilayah pesisir dengan 

perubahan lingkungan yang berkaitan erat pada kelangsungan hidup dan 

perkembangan manusia (Zheng et al., 2020). Suatu proses meningkatnya jumlah 

penduduk akibat perpindahan dan pemusatan penduduk secara nyata dengan 

tujuan menetap dalam kurun waktu tertentu disebut urbanisasi (Melchiorri et al., 

2018). Berkembangnya urbanisasi yang beriringan dengan ekonomi di pesisir 

menyebabkan lingkungan kawasan pesisir semakin terganggu dan lingkungan 

ekosistem sekitarnya menghadapi tekanan yang besar (Zhai et al., 2019). 

Percepatan potensi urbanisasi yang terjadi di wilayah pesisir menyebabkan laju 

pemanfaatan sumber daya khususnya kawasan mangrove menjadi semakin 

meningkat sehingga berakibat pada kerusakan ekosistem tersebut (Adam et al., 

2012).  

Adanya peningkatan aktivitas manusia secara terus-menerus dapat 

mengancam keamanan ekosistem regional dan pembangunan berkelanjutan pada 

perekonomian masyarakat di wilayah pesisir (Liao and Jiang, 2020). Memperkuat 

perlindungan terhadap ekosistem sangat penting dilakukan untuk menjaga 

kelestastarian lingkungan dan memastikan pembangunan ekonomi pada 

masyarakat yang berkelanjutan (Zheng et al., 2020). Informasi yang akurat 

tentang dinamika perkotaan pesisir sangat penting untuk mengungkap hubungan 

antara urbanisasi dengan konsekuensi lingkungannya (Liu et al., 2015).  

Adanya kemajuan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi 

geografis dapat membantu ahli ekologi untuk mengidentifikasi dengan cepat 

perubahan spasial dan temporal kondisi ekosistem untuk memastikan 

pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir (Hu and Xu, 2018). Penilaian 
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status ekologi berbasis penginderaan jauh menjadi suatu sarana penting untuk 

memantau  ekosistem wilayah pesisir secara global (Zheng et al., 2020).  

Penginderaan jauh dapat memberikan data real-time dalam skala besar, dan 

telah digunakan banyak bidang keilmuan ekosistem lingkungan sebagai suatu 

metode yang efektif dalam melakukan evaluasi ekosistem lingkungan secara 

regional (Liao and Jiang, 2020). Belakang ini metode RSEI (Remote Sensing 

Ecological Index) banyak diaplikasikan untuk evaluasi terhadap ekosistem jangka 

panjang dengan wilayah studi yang luas. Metode tersebut menggunakan beberapa 

indikator yaitu indeks kehijauan (vegetasi), suhu permukaan tanah, kekeringan, 

dan kebasahan (Liao and Jiang, 2020). Berbagai indikator tersebut diintegrasikan 

menggunakan Principal Component Analysis (PCA) untuk menentukan bobot 

masing-masing indeks secara otomatis dan objektif sehingga menghindari 

penyimpangan, dimana komponen pada PC1 memiliki keunggulan yang lebih 

dibanding komponen lainnya karena memiliki variabilitas data asli dari setiap 

indeks (Zheng et al., 2020). 

Beberapa hasil penelitian sebelumnya (Ning, Jiayao and Fen, 2020) 

menggunakan metode RSEI untuk memperbaiki model  yang banyak digunakan 

dengan mempelajari mekanismenya dan merevisi supaya lebih stabil, akurat dan 

ilmiah untuk mengevaluasi lingkungan ekosistem regional dengan menggunakan 

indeks Normalized Vegetation Index (NDVI), Impervious Surface (NDSI), Wet 

Index, Land Surface Temperature (LST), The Improved Normalized Difference 

Water Body Index (MNDWI). Penelitian sebelumnya (Harris et al., 2017) 

menggunakan metode Hot Spot Analysis untuk mengetahui deforestasi hutan 

dengan intensitas kehilangan yang menyebar dari pusat kota yang dilakukan pada 

cakupan wilayah yang kecil. Oleh karena itu, adanya limitasi pada penelitian 

sebelumnya maka kebaruan dalam penelitian ini dimana belum adanya studi untuk 

mengaplikasikan emerging hot spot dan RSEI yang secara spesifik 

mengidentifikasi status ekosistem mangrove. Hasil penelitian digunakan untuk 

memantau perubahan ekosistem mangrove serta ekspansi perkotaan di wilayah 

pesisir berdasarkan metode Hot Spot Analysis dan Remote Sensing Ecological 

Index (RSEI). Hasil penelitian ini dapat memberikan dukungan teknis kepada 
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pemerintah dalam menjaga dan melestarikan ekosistem pesisir dan laut sesuai 

dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) 14. 

I.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana menganalisis deforestasi mangrove yang terjadi pada tahun 2007 

– 2016? 

2. Bagaimana menganalisis ekspansi perkotaan menggunakan Emerging Hot 

Spot pada wilayah mangrove yang terdeforestasi tahun 2007 – 2016? 

3. Bagaimana menganalisis wilayah deforestasi mangrove menggunakan metode 

Remote Sensing Ecological Index (RSEI) tahun 2007 – 2016? 

4. Bagaimana hubungan variabel luas deforestasi mangrove dengan luas 

penurunan RSEI tahun 2007 – 2016 menggunakan uji korelasi? 

I.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis deforestasi mangrove 

akibat peningkatan aktivitas di wilayah pesisir. Untuk mencapai tujuan 

penelitian tersebut disusun tujuan spesifik sebagai berikut. 

1. Menganalisis deforestasi mangrove tahun 2007 - 2016. 

2. Menganalisis ekspansi perkotaan pesisir pada wilayah mangrove yang 

terdeforestasi menggunakan metode Emerging Hot Spot tahun 2007 - 2016. 

3. Menganalisis perubahan Remote Sensing Ecological Index (RSEI) pada 

wilayah mangrove terdeforestasi tahun 2007 - 2016. 

4. Menganalisis korelasi perubahan luas penurunan RSEI dengan deforestasi 

mangrove tahun 2007 – 2016. 

I.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini terdapat dua aspek yaitu aspek keilmuan dan 

aspek teknis. Ditinjau dari aspek keilmuan, penelitian ini dapat memberikan 

pengetahuan dan gagasan baru terkait pemanfaatan teknologi penginderaan jauh 

dalam menganalisis perubahan ekosistem lingkungan pesisir khsusnya ekosistem 

mangrove berdasarkan metode Hot Spot Analysis dan Remote Sensing Ecological 

Index (RSEI). Selain itu, ditinjau dari aspek teknis, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan dukungan teknis kepada pemangku kebijakan dalam menjaga dan 
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melestarikan ekosistem laut dan pesisir, khususnya di Indonesia sesuai dengan 

tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) 14. 

I.5  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian tugas akhir ini adalah : 

1. Studi penelitian dilakukan di wilayah ekosistem mangrove Indonesia 

menggunakan data Global Mangrove Watch (GMW) tahun 2007 dan 2016 

untuk memperoleh hasil deforestasi mangrove. 

2. Studi penelitian dilakukan pada batasan tahun 2007 dan 2016. 

3. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Emerging Hot Spot dan 

Remote Sensing Ecological Index (RSEI). 

I.6  Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang dilakukan (Richards and Friess, 2016) dengan analisis 

berdasarkan kumpulan data perubahan hutan global yang disediakan oleh data 

Hansen yang memetakan deforestasi global setiap tahun antara tahun 2000 dan 

2012. Penelitian ini melakukan klasifikasi terbimbing pada penggunaan lahan dari 

citra satelit untuk setiap grid mangrove yang terdeforestasi > 0,5 ha di Asia 

Tenggara. Hasil yang diperoleh yaitu hutan mangrove pada ekosistem pesisir terus 

hilang khususnya di Asia Tenggara dengan laju rata-rata 0,18% per tahun antara 

tahun 2000 dan 2012. Menurut penelitian (Fauzi et al., 2019) yang memberikan 

pendekatan alternatif untuk mengkontekstualisasikan hilangnya hutan mangrove 

di asia tenggara dengan mengintegrasikan kumpulan data dan produk lingkungan 

dan sosial ekonomi menggunakan analisis korelasi keduanya. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa 22,64% dari total area yang terdeforestasi diubah menjadi 

pertanian, 5,85% dikonversi menjadi budidaya, 0,69% diubah menjadi 

infrastruktur, dan 16,35% tidak dikonversi menjadi kelas penggunaan lahan 

tertentu tetapi dipengaruhi oleh aktivitas manusia lainnya. 

Penelitian sebelumnya membahas mengenai pemanfaatan emerging hot spot 

untuk mengidentifikasi hot spot hilangnya hutan tahun 2013 dan 2014 oleh 

(Harris et al., 2017), penelitian ini dilakukan sebagai pembaruan data Hansen 

2000 hingga 2012. Wilayah studi dilakukan di Brazil, Indonesia, dan Republik 

Demokratik Kongo dimana laju kehilangan hutan di Brazil menurun drastis 

selama kurun waktu 14 tahun dengan kehilangan rata-rata seluas 2,7 juta ha dan 
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pola spasiotemporalnya terus bergeser. Di Indonesia hilangnya hutan rata-rata 

seluas 1,3 juta ha dimana sering terjadi di provinsi Riau, Kalimantan Tengah, dan 

Kalimantan Barat. Demikian pula untuk Republik Demokratik Kongo kehilangan 

rata-rata 570 ha dengan intensitas hot spot hilangnya hutan menyebar dari pusat 

kota. 

 Penelitian sebelumnya oleh (Hu and Xu, 2018) melakukan metode RSEI 

untuk mengintegrasikan komponen permukaan tanah pada area bangunan dan 

tutupan vegetasi serta iklim, yaitu suhu permukaan tanah dan kelembaban 

permukaan tanah menggunakan Principal Component Analysis (PCA). Hasil 

autokorelasi spasial dan semi varian dari metode RSEI di penelitian ini 

menunjukkan adanya korelasi spasial dalam sebaran RSEI, dengan cluster tinggi 

di tepi dan cluster rendah di pusat kota. 

I.7  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan tinjauan pustaka maka dapat disusun hipotesis penelitian 

sebagai berikut :  

1. Data yang tersedia dari Global Mangrove Watch (GMW) dapat digunakan 

untuk memperoleh deforestasi mangrove di Indonesia pada tahun 2007 dan 

2016.  

2. Metode Emerging Hot Spot dapat digunakan untuk mengidentifikasi kejadian 

spatiotemporal terhadap urban hot spot yang terjadi dalam setiap kelas data 

untuk menghasilkan pola yang menggambarkan kecenderendungan hot spot 

(klaster nilai tinggi) dan cold spot (klaster nilai rendah).  

3. Metode Remote Sensing Ecological Index (RSEI) menggunakan parameter 

greenness, dryness, wetness, dan heat dapat digunakan untuk memperoleh 

kondisi lingkungan pesisir dalam sebaran kelas dari klaster tinggi hingga 

klaster rendah dalam melakukan analisis kuantitatif dan melihat deforestasi 

mangrove.  

4. Korelasi perubahan luas penurunan RSEI dengan deforestasi mangrove 

memiliki hasil yang berkaitan antar keduanya, dimana terjadinya luas 

penurunan RSEI salah satunya akan menyebabkan terjadinya deforestasi 

mangrove. 


