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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang 

Ekosistem blue carbon, termasuk mangrove, segrass, stalmarsh, coral reefs, 

merupakan ekosistem pesisir dan laut yang memiliki kemampuan menangkap dan 

menyimpan karbon dalam jumlah besar (Serrano dkk., 2018; Zhao dkk., 2020). 

Meskipun hanya mencakup wilayah kurang dari 2% perairan dunia, ekosistem ini 

memiliki kontribusi signifikan dalam upaya mitigasi emisi CO2 dan adaptasi 

perubahan iklim global karena menyimpan lebih dari 50% karbon di lautan (Bulmer 

dkk., 2020). 

Asia tenggara dengan kondisi geologi dan laut yang unik serta berada pada 

wilayah tropis yang memperoleh tingkat cahaya matahari dan suhu permukaan laut 

(SPL) hangat sepanjang tahun, merupakan wilayah konsentrasi blue carbon 

terbesar di dunia (Thorhaug dkk, 2020). Secara khusus, Indonesia merupakan 

pemilik sekitar 26%-29% hutan mangrove dunia dimana 22% diantaranya berada 

pada wilayah konservasi dengan cadangan karbon berkisar 0.82–1.09 PgC/ha 

(Hamilton dan Casey, 2016). Pada ekosistem padang lamun, dengan luas 8812,9 

km2 dan 16 spesies yang dimiliki, ekosistem padang lamun di Indonesia memiliki 

kapasitas cadangan karbon mencapai 1,6–7,4 MtC per tahun (Fortes dkk., 2018; 

Wahyudi dkk., 2020). Secara kasar ekosistem padang lamun dan mangrove 

indonesia berkontribusi sebesar 3,4 PgC atau sekitar 17% dari total cadangan blue 

carbon dunia (Alongi dkk., 2016). Selain itu, Indonesia sebagai salah satu negara 

ekosistem terumbu karang terluas di dunia memiliki tingkat biomassa ikan terumbu 

karang yang tinggi dengan rata-rata sebesar 666 kg/ha, dimana pada wilayah trofik 

unik lainnya hanya berkisar 500 – 650 kg/ha (Campbell dkk., 2018). 

Namun demikian, ekosistem blue carbon merupakan salah satu ekosistem yang 

paling terancam di bumi (Sifleet, Pendleton and Murray, 2011; Serrano dkk, 2018). 

Pada ekosistem mangrove, hasil studi mengemukakan bahwa sekitar 62% 

mangrove global terdeforestasi antara tahun 2000 hingga 2016 (Goldberg dkk., 

2020). Sebagimana halnya ekosistem padang lamun berada di bawah ancaman 

berkelanjutan di seluruh dunia (Unsworth dkk., 2014). Pada ekosistem terumbu 
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karang, 60% diprediksi akan hilang pada tahun 2030 (Goldberg dan Wilkinson, 

2004).  

Pada aspek ancaman iklim, telah terjadi perubahan iklim dengan penyimpangan 

suhu yang mencolok, yang mengakibatkan banyak terjadinya fenomena alam 

seperti pemanasan global dan peristiwa El Nino dan La Nina dalam beberapa 

dekade terakhir (Latif dan Keenlyside, 2009; Safitri, 2015; Yang dkk., 2018). 

Fenomena El Nino berpengaruh kuat terhadap iklim di Indonesia dengan dampak 

berkurangnya curah hujan dan terjadinya kemarau panjang sedangkan dampak dari 

fenomena La Nina yaitu akan meningkatkan frekuensi kejadian hujan lebat dan 

banjir (Safitri, 2015; Hardiman dkk., 2019; Li dkk., 2020). Menurut Climate 

Prediction Center, NOAA. Fenomena La Nina yang cukup ekstrim terjadi pada 

sepanjang tahun 2011, sedangkan El Nino terjadi pada sepanjang tahun 2015 (CPC, 

2021). Faktor iklim anomali seperti El Nino Southern Oscillation (ENSO) dan La 

Nina memberikan dampak nyata pada fluktuasi interannual SPL dan Klorofil-a 

(Nababan dan Simamora, 2012; Zhang dkk., 2018; Dang dkk., 2020) dimana 

perubahan kedua paramater ini sensitif terhadap ekosistem blue carbon (Rabouille 

dkk., 2001; Farooq dan Siddiqui, 2011; Lo-Yat dkk., 2011).  

Sebagai respon atas ancaman pada ekosistem blue carbon, saat ini telah banyak 

Negara yang mendukung konservasi dan restorasi ekosistem blue carbon untuk 

mengurangi dampak perubahan iklim (Alongi dkk., 2016). Segala kegiatan yang 

berorientasi pada konservasi dan restorasi blue carbon  memiliki dampak bagi 

produktivitas perikanan, kelestarian ekosistem maritim, serta mitigasi perubahan 

iklim sehingga aktivitas ini memiliki keterkaitan dan dukungan kuat terhadap 

implementasi SDGs tujuan 2, 13, dan 14 (Cahyati dkk., 2020).  

Dalam perumusan skala prioritas konservasi suatu wilayah, model ekosistem 

servis dan kerentanan/ancaman suatu ekosistem sangat dibutuhkan untuk 

meningkatkan efektivitas perencanaan (Tan dkk., 2018). Informasi ini mampu 

memberikan gambaran mengenai distribusi spasial berbagai jenis tekanan pada 

ekosistem serta menilai dampak yang ditimbulkan secara kuantitatif (Giakoumi 

dkk., 2015). Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menentukan variabilitas 

spasial temporal dari klorofil-a dan SPL pada ekosistem blue carbon di Indonesia 
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berdasarkan fenomena La Nina 2011, dan El Nino 2015 berbasis pendekatan 

penginderaan jauh dan analisis spasial. 

 

I.2  Rumusan Masalah 

Perubahan iklim di suatu wilayah seperti fenomena El Nino dan La Nina 

menyebabkan terjadinya perubahan pada suhu permukaan laut, dan persebaran pada 

konsentrasi klorofil-a. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana 

variabilitas spasial temporal dari SPL dan klorofil-a pada ekosistem blue carbon di 

Indonesia berdasarkan fenomena La Nina (2011), dan El Nino (2015).  

 

I.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan variabilitas spasial temporal dari klorofil-a pada ekosistem blue 

carbon di Indonesia berdasarkan fenomena La Nina (2011), dan El Nino 

(2015). 

2. Menentukan variabilitas spasial temporal dari SPL pada ekosistem blue 

carbon di Indonesia berdasarkan fenomena La Nina (2011), dan El Nino 

(2015). 

I.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini terdiri dari dua aspek yaitu aspek keilmuan dan 

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

pengetahuan dan gagasan baru kepada masyarakat terkait pemanfaatan teknologi 

penginderaan jauh dalam melihat pengaruh fenomena El Nino dan La Nina terhadap 

variabilitas dari klorofil-a dan SPL pada ekosistem blue carbon di Indonesia. Selain 

itu, ditinjau dari aspek teknis, penelitian ini diharapkan memberikan alternatif 

terkait metode yang efektif dalam pembuatan peta variabilitas klorofil-a dan SPL 

pada ekosistem blue carbon. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan evaluasi pemerintah untuk melakukan konservasi dan restorasi 

terhadap ekosistem blue carbon. 
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I.5  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian tugas akhir ini adalah : 

1. Lokasi penelitian berada pada wilayah ekosistem blue carbon di Indonesia. 

2. Perubahan iklim yang dipertimbangkan yaitu waktu fenomena La Nina, El 

Nino. 

3. Data klorofil-a dan SPL yang digunakan adalah data setiap bulan pada tahun 

2011 dan 2015. 

4. Data blue carbon yang digunakan yaitu pada ekosistem budidaya hutan bakau 

(mangrove), padang lamun (seagrass), dan terumbu karang (coral reef). 

 

I.6  Tinjauan Pustaka 

Menurut penelitian (Torregroza-Espinosa dkk., 2021) Perbandingan 

variabilitas spasial dan temporal dari SPL, salinitas, dan klorofil-a di muara sungai 

Magdalena dan sungai Caribbean berdasarkan tahun terjadi fenomena La Nina, 

Neutral, dan El Nino. Hasil penelitian ini menunjukkan terjadinya peningkatan 

klorofil-a saat terjadi fenomena El Nino, dan peningkatan SPL, salinitas saat terjadi 

fenomena La Nina. Variabilitas temporal dari klorofil-a dapat dilihat pada gambar 

I.1 

 

Gambar I. 1 Variabilitas temporal dari klorofil-a di muara sungai Magdalena dan 

sungai Caribbean saat fenomena La Nina, Neutral, dan El Nino. 

Sedangkan pada penelitian (Nababan dan Simamora, 2012) melakukan 

penelitian variabilitas dari klorofil-a dan SPL pada perairan Natuna berdasarkan 

musim barat, musim peralihan, dan musim timur dengan menggunakan data satelit 
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SeaWiFS, hasil nya menunjukkan konsentrasi klorofil-a relatif lebih rendah di 

bagian tengah perairan Natuna dan semakin meningkat menuju perairan pantai. 

Variabilitas SPL pada musim barat cenderung lebih rendah dibandingkan musim 

timur yang dapat dilihat pada gambar I.2 

 

Gambar I. 2 Variabilitas suhu permukaan laut pada musim barat dan musim timur 

di perairan Natuna 

Pada Penelitian (Seprianto dkk., 2016) melakukan penelitian variabilitas dari 

klorofil-a dan SPL pada perairan Karimun Jawa berdasarkan pengaruh El Nino 

Southern Oscillation (ENSO) dan Indian Ocean Dipole (IOD). Hasil penelitian ini 

menunjukkan ketika fenomena El Nino kuat berlangsung bersamaan dengan 

IOD(+) kuat memicu terjadinya SPL dingin dan klorofil-a tinggi, selanjutnya ketika 

fenomena La Nina kuat berlangsung bersamaan dengan IOD(-) kuat memicu 

terjadinya SPL hangat dan klorofil-a rendah. Perubahan nilai suhu permukaan laut 

dapat dilihat pada gambar I.3 
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Gambar I. 3 Variabilitas suhu permukaan laut pada fenomena El Nino IOD (+) (-) 

dan La Nina IOD (+) (-) di perairan Karimun Jawa. 

Berdasarkan tinjauan pustaka dari berbagai penelitian terkait pengaruh 

femomena La Nina dan El Nino terhadap variabilitas klorofil-a dan SPL di atas, 

dapat disimpulkan bahwa fenomena La Nina dan El Nino dapat mempengaruhi 

persebaran klorofil-a dan SPL. Limitasi dari penelitian pada tinjauan pustaka 

tersebut yaitu belum adanya penelitian yang menganalisis pengaruh fenomena La 

Nina dan El Nino terhadap persebaran klorofil-a dan SPL pada wilayah ekosistem 

blue carbon. Maka, penelitian ini memiliki kebaharuan yaitu menganalisis 

variabilitas klorofil-a dan suhu permukaan laut saat periode La Nina tahun 2011 

dan El Nino 2015 pada wilayah ekosistem blue carbon di indonesia. 

 

I.7  Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan tinjauan pustaka maka dapat diambil hipotesis penelitian sebagai 

berikut : 

1. Fenomena La Nina dan El Nino mempengaruhi persebaran klorofil-a dan SPL 

di perairan Indonesia. 

2. Ekosistem blue carbon merupakan salah satu ekosistem yang paling terancam di 

bumi sehingga perlu dilakukan konservasi dan restorasi. 

3. Persebaran klorofil-a dan SPL akibat fenomena La Nina dan El Nino 

mempengaruhi pertumbuhan ekosistem mangrove, seagrass, dan coral reef.  


