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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah memetakan kerapatan mangrove di kepulauan Kangean. Metode 
yang digunakan untuk mendapatkan peta tutupan lahan menggunakan klasifikasi terselia 
(supervise) dengan metode Maximum Likelihood . Kerapatan vegetasi menggunakan model 
Normalized Difference Vegetation Index. Hasil pemodelan  mendapatkan luas mangrove di 
Kepulauan Kangean mencapai 3.408 ha dengan sebaran 1.865 ha di kecamatan Arjasa dan 
1.543 di Kecamatan Kangayan. Dengan kondisi mangrove jarang 2.333 ha (68,5%), 
mangrove sedang 991 ha (29,1 %) dan mangrove lebat 83 ha (2,4%).  

Kata kunci : Mangrove, ALOS, NDVI. 

ABSTRACT 

The goal of this research is to determine density of mangrove in Kangean Island. The method 
used to get land cover by using supervise classification with maximum likelihood method.  
The vegetation density is measured by Normalized Difference Vegetation Index Model.  The 
result of this model mangrove area in Kangean Island (1.543) spread in Arjasa (1.865 ha) 
and Kangayan District (1.543). the mangrove density is categorized into 3 are: rare (2.333 
ha/68,5%), medium (991 ha/29,1%), and lush (83 ha/2,4%)  

Keywords :Mangrove, ALOS, NDVI. 

PENDAHULUAN 

Hutan mangrove merupakan salah satu sumber daya alam wilayah pesisir yang 
mempunyai manfaat yang sangat penting baik dari sisi ekologi maupun social ekonomi 
masyarakat pesisir. Semakin meningkatnya pembangunan ditambah dengan meningkatnya 
kebutuhan hidup di wilayah pesisir, akan berakibat terjadi tekanan terhadap sumberdaya alam 
di wilayah pesisir. Masalah ini dapat dilihat dari adanya alih fungsi lahan mangrove menjadi 
tambak, permukiman, areal industri dan sebagainya. Masyarakat juga melakukan penebangan 
hutan mangrove. Hal ini yang menyebabkan terjadinya kerusakan dari ekosistem mangrove 
yang semakin lama semakin sempit. Masalah yang timbul jika hutan mangrove  semakin 
berkurang antara lain : terjadi abrasi pantai, pencemaran dari sungai ke laut karena tidak 
adanya filter polutan, hilangnya berbagai spesies yang berasosiasi dengan ekosistem 
mangrove.  

 Seiring dengan perubahan penggunaan lahan yang relatif cepat dalam suatu wilayah 
yang berkembang, sehingga diperlukan penataan yang lebih baik seberapa besar kebutuhan 
mangrove untuk wilayah tersebut. Hal ini memerlukan informasi dasar tentang kondisi 
mangrove yang akurat. Metode konvensional/trestrial (pengukuran langsung) dilapangan  
mempunyai banyak kelemahan, antara lain cakupan daerah yang terbatas dan pada daerah 
yang lebih luas membutuhkan lebih banyak biaya dan waktu. Teknologi penginderaan jauh 
dengan menggunakan data  spatial  menggunakan citra satelit menjadi alternatif yang dapat 
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mendukung penyediaan kebutuhan data ini. Mangrove merupakan obyek yang bisa di 
indentifikasi dengan  menggunakan teknologi ini.  

Tujuan dari penelitian ini ini adalah untuk memetakan kerapatan mangrove di 
kepulauan Kangean. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Mangrove akan tumbuh dengan baik pada  daerah muara sungai besar dan delta, dan 
daerah tersebut banyak terdapat lumpur. Pada daerah pesisir dengan topografi terjal dan 
mempunyai ombak yang besar besar dengan arus pasang surut yang kuat, tanaman  mangrove 
tidak dapat tumbuh dengan baik (Dahuri,2003). Produktivitas hayati pada daerah hutan 
mangrove ini tinggi,sehingga memungkinkan sebagai tempat pemijahan, pengasuhan dan 
pembesaran atau mencari makan untuk  beberapa jenis ikan  dan udang atau hewan tertentu. 
Pada daerah ini banyak ditemukan beraneka ragam hewan-hewan, seperti : kepiting, moluska 
dan invertebrata lainnya baik yang hidupnya menetap ataupun keluar masuk hutan mangrove 
bersama arus pasang surut.  

Indonesia tercatat sebagai Negara yang memiliki keanekaragaman jenis mangrove 
tertinggi di dunia, jenis mangrove yang diketemukan di Indonesia mencapai 89 jenis. Jenis 
mangrove ini antara lain : bakau (Rizhopora spp), Apiapi (Avicennia spp), Pedada (Sonnerata 
spp), Tanjung (Bruguera spp), Nyirih (Xylocarmus spp), Tengar (Ceriops spp) dan Buta-buta 
(Exoecaria spp) (Dahuri, dkk, 2001). 

Panjang gelombang yang sesuai untuk mengindentifikasi mangrove adalah panjang 
gelombang inframerah derat, dengan panjang gelombang antara 0,700-0,900μm. Panjang 
gelombang VNIR (Visible and Near-Infrared Radiometer) dapat digunakan untuk 
mengidentifikasi jenis mangrove,  (a) 1,750-6,000 μm untuk mangrove jenis Bruguiera 
cylindrical, (b) 2,000-7,750 μm untuk mangrove jenis Bruguiera gymnorhiza, (c) 1,875-8,250 
μm untuk mangrove jenis Bruguiera parviflora, (d) 1,875-5,500 μm untuk mangrove jenis 
Avicennia officinalis, (e) 1,625-6,250 μm untuk mangrove jenis Sonneratia caseolaris, (f) 
1,875-5,250 μm untuk mangrove jenis Sonneratia alba, (g) 1,750-7,500 μm untuk mangrove 
jenis  Rhizophora apiculata, (h) 2,000-8,000 μm untuk mangrove jenis  Rhizophora stylosa, 
(i) 2,200-7,000 μm untuk mangrove jenis Rhizophora mucronata (Jusoff, 2006).   

Penelitian Hartono (1994) dalam Danoedoro (1996) menyatakan dengan 
menggunakan citra SPOT mendapatkan hasil setidaknya dua spesies mangrove dapat 
diidentifikasi. Penggunaan analisis digital dapat menghasilkan data luas wilayah mangrove 
dengan relatif akurat. Pengukuran ini tidak mungkin dilakukan dengan survei lapang karena 
kondisi hutan mangrove yang sulit dijangkau.  
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Gambar 1 . Bagan Alir Kegiatan 

Bahan yang dipergunakan  

(1) Citra satelit ALOS daerah kepulauan Kangean  05092009. 
(2) Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 25.000  

 
Gambar 2. Citra ALOS tanggal 5 September 2009. 

Tahap Pelaksanaan  
Tahap pelaksanaan yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1. Pra prosesing citra satelit. Pada tahapan ini terdiri dari dua tahapan : koreksi radiometri dan 
koreksi geometri. Koreksi radiometri bertujuan untuk memperbaiki kualitas visual citra dan 
sekaligus memperbaiki nilai-nilai pixel yang tidak sesuai. Koreksi geometri bertujuan untuk 
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meletakkan posisi obyek di citra sesuai dengan posisi sebenarnya di lapangan. Koreksi 
geometri dilakukan dengan metode image to map, dengan peta RBI sebagai base map.  

2. Penajaman citra, dilakukan dengan melakukan komposit pada citra sehingga didapatkan 
kenampakan citra secara visual lebih jelas, sehingga akan mudah dibedakan antara satu obyek 
dengan obyek lain. Untuk membuat area sampling (ROI) yang akan dipergunakan dalam 
klasifikasi tutupan lahan. Komposit yang dipergunakan adalah 453, karena komposit ini lebih 
menonjolkan obyek vegetasi mangrove. 

3. Klasifikasi  tutupan lahan untuk mendapatkan peta tutupan lahan. Metode yang dipergunakan 
adalah klasifikasi terselia (supervise) dengan metode Maximum Likelihood.  Metode ini 
membutuhkan area sampling (Region of Interest) yang didapatkan dari sampling lapang. 
Dalam penyusunan klasifikasi menggunakan informasi nilai statistik berupa rerata dan 
simpangan baku tiap sampel, serta variasi (ragam) dan kovariansi. Rerata dan simpangan baku 
diperoleh pada saat pengambilan sampel (ROI). Persamaan yang digunakan dalam maximum 
likelihood adalah sebagai berikut : 
D = ln(ac) - [0,5 ln(|Covc|) - [0,5(X – Mc)T(Covc

-1)(X-MC)] 
 dimana : 

 D =   jarak yang diberi bobot 
 c =    suatu kelas tertentu 
 X =    vektor piksel yang diklasifikasi 
 Mc =    vektor rerata sampel klas c 
 aC =  persentase probabilitas sembarang piksel untuk dapat menjadi anggota klas c, di 

mana nilai default (yang ditawarkan komputer) adalah 1,0, berasal dari 
pengetahuan/informasi apriori 

 Covc =    matriks kovariansi piksel-piksel pada sampel klas c, 
 | Covc |   =    determinan Covc (aljabar matriks) 
 Covc

-1    =    inversi Covc (aljabar matriks), 
 In =    fungsi logarit ma natural 
 T =    fungsi transposisi (aljabar matriks) 

4. Setelah didapatkan peta tutupan lahan, kemudian dilakukan pemisahan untuk obyek 
mangrove. Pemisahan obyek mangrove dengan tutupan lahan yang lain bertujuan untuk 
mendapatkan peta sebaran mangrove.   

5. Analisis indeks vegetasi menggunakan yang dipergunakan adalah NDVI (Normalized 
Difference Vegetation Index). Analisis ini dipergunakan untuk mendapatkan kerapatan 
vegetasi, dengan formula sebagai berikut : 
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6. Klasifikasi kerapatan tajuk mangrove ditentukan berdasarkan rentang nilai NDVI hasil 
perhitungan. Jumlah klasifikasi kerapatan mengacu pada buku Pedoman Inventarisasi dan 
Identifikasi Mangrove yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan (2006). Pembagian 
klasifikasi kerapatan mangrove dengan menggunakan metode NDVI  adalah sebagai berikut :  
a)  Kerapatan tajuk lebat (0,43 ≤ NDVI ≤ 1,00)  
b)  Kerapatan tajuk sedang (0,33 ≤ NDVI ≤ 0,42)  
c)  Kerapatan tajuk jarang (-1,00 ≤ NDVI ≤ 0,32) 

7. Peta sebaran mangrove hasil klasifikasi tutupan lahan dilakukan overlay dengan peta 
kerapatan mangrove hasil analisis indeks vegetasi untuk mendapatkan peta kerapatan sebaran 
mangrove. 
 
 
 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi umum Kepulauan Kangean 
Hasil analisis citra satelit ALOS dengan Rupa Bumi Indonesia skala 1:25.000 mendapatkan 
luas desa, kecamatan dan pulau di Kepulauan Kangean. Kepulauan Kangean terdiri dari 2 
kecamatan yaitu Arjasa dan Kangayan. Luas masing-masing kecamatan ini hasil interpretasi 
citra yang di lakukan tumpang susun dengan data Rupa Bumi Indonesia adalah 44.656,5 ha, 
yang terdiri dari Kecamatan Arjasa Seluas 26.994,2 ha dan Kecamatan Kangayan 17.662,2 
ha. Jumlah desa pada kecamatan ini sebanyak  28 desa, dengan rincian untuk Kecamatan 
Arjasa sebanyak 19 desa dan Kecamatan Kangayan sebanyak 9 desa. Sedangkan luas masing-
masing desa dapat dilihat pada tabel 1.  
Tabel 1. Luas Desa yang ada di Kepulauan kangean (Kecamatan Arjasa dan Kecamatan 
kangayan) 

No Kecamatan Desa Luas (m2) 
Luas 
(ha) 

1 Arjasa Angkatan 21,253,370.7 2,125.3 
2 Arjasa Angonangon 2,225,221.2 222.5 
3 Arjasa Arjasa 4,445,839.1 444.6 
4 Arjasa Bilisbilis 10,307,243.9 1,030.7 
5 Arjasa Buddi 60,720,145.3 6,072.0 
6 Arjasa Duko 8,471,123.2 847.1 
7 Arjasa Gellaman 36,073,936.8 3,607.4 
8 Arjasa Kalikatak 2,330,358.3 233.0 
9 Arjasa Kalinganyar 3,715,924.1 371.6 

10 Arjasa Kalisangka 4,132,989.3 413.3 
11 Arjasa Kolokolo 42,542,316.0 4,254.2 
12 Arjasa Laokjangjang 1,877,411.1 187.7 
13 Arjasa Pabian 9,094,051.0 909.4 
14 Arjasa Pajanangger 28,230,921.9 2,823.1 
15 Arjasa Pandeman 3,467,249.3 346.7 
16 Arjasa Paseraman 13,749,696.4 1,375.0 
17 Arjasa Sambakati 1,903,857.0 190.4 
18 Arjasa Sawahsumur 12,674,005.5 1,267.4 
19 Arjasa Sumbernangka 2,726,671.1 272.7 
20 Kangayan Batuputih 20,731,238.1 2,073.1 
21 Kangayan Cangkramaan 10,935,757.7 1,093.6 
22 Kangayan Daandung 9,704,186.4 970.4 
23 Kangayan Jukongjukong 14,700,230.1 1,470.0 
24 Kangayan Kangayan 32,924,831.3 3,292.5 
25 Kangayan Saobi 12,792,325.6 1,279.2 
26 Kangayan Tembayangan 19,394,122.0 1,939.4 
27 Kangayan Timurjanjang 8,251,118.9 825.1 
28 Kangayan Toerjek 47,188,561.4 4,718.9 

      446,564,703.1 44,656.5 
Sumber : Hasil Analisis citra satelit ALOS 2009 dan RBI skala 1:25.000 



Jumlah pulau di kedua kecamatan ini sebanyak 34 buah, dengan rincian untuk Kecamatan 
Arjasa sebanyak 11 pulau dan Kecamatan kangayan sebanyak 23 pulau. Luas masing-masing 
pulau dapat dilihat pada table 2. 
Tabel 2. Luas Pulau yang ada di Kepulauan kangean (Kecamatan Arjasa dan Kecamatan 
kangayan) 

No Kecamatan Pulau Luas (m2) 
Luas 
(ha) 

1 Arjasa Bujareng 17,878.2 1.8 
2 Arjasa Bungin Tengah 529,000.0 52.9 
3 Arjasa Cibbao 292,085.5 29.2 
4 Arjasa Kangean 425,785,471.7 42,578.5 
5 Arjasa Mamburit 244,835.4 24.5 
6 Arjasa Pangapos Raje 22,428.9 2.2 
7 Arjasa Peang Langka 181,257.2 18.1 
8 Arjasa Sakotok 31,391.6 3.1 
9 Arjasa Sitangis 113,000.0 11.3 

10 Arjasa Tanjung Pelalang 57,600.0 5.8 
11 Arjasa Sangobing 2,053,032.5 205.3 
12 Kangayan Bunteng 38,129.0 3.8 
13 Kangayan Karanjang 80,400.0 8.0 
14 Kangayan Malang 153,513.1 15.4 
15 Kangayan Malelangan 7,900.0 0.8 
16 Kangayan Nyampur 69,604.3 7.0 
17 Kangayan Sabiteng 86,700.0 8.7 
18 Kangayan Bindana 142,900.0 14.3 
19 Kangayan Bunginnyarat 69,425.6 6.9 
20 Kangayan Gili-Gili 240,500.0 24.0 
21 Kangayan Karenteng 26,800.0 2.7 
22 Kangayan Kunyit 599,657.3 60.0 
23 Kangayan Moronan 268,700.0 26.9 
24 Kangayan Pangapos 82,081.9 8.2 
25 Kangayan Saketek 61,900.0 6.2 
26 Kangayan Salaoge 1,411,231.8 141.1 
27 Kangayan Salaor Dua 98,200.0 9.8 
28 Kangayan Salaor Satu 570,000.0 57.0 
29 Kangayan Saobi 11,252,500.0 1,125.2 
30 Kangayan Sapares 18,400.0 1.8 
31 Kangayan Sepapan 1,443,600.0 144.4 
32 Kangayan Talaga 17,829.1 1.8 
33 Kangayan Tarajje 154,200.0 15.4 
34 Kangayan Timunan 344,333.7 34.4 

Sumber : Hasil Analisis citra satelit ALOS 2009 dan RBI skala 1:25.000 

Tutupan Lahan 

 Peta tutupan lahan didapatkan dari ekstraksi citra satelit. Citra satelit yang 
dipergunakan adalah  Citra Satelit ALOS tanggal 10-9-2009 di daerah kangean Setelah citra 



dilakukan koreksi, Citra terkoreksi dianalisis menggunakan metode supervise untuk 
mendapatkan peta tutupan lahan. Metode supervise yang dipergunakan adalah metode 
Maximum likelihood. Klasifikasi tutupan lahan meliputi : Permukiman, sawah, tegalan, 
tambak, hutan/vegetasi, mangrove. Pada citra ALOS yang dipakai ini di beberapa wilayah 
terdapat awan, sehingga tutupan awan dimasukkan sebagai tutupan lahan. Pada citra ALOS 
ini luas awan yang teridentivikasi mencapai 586 ha. 

 Hasil klasifikasi tutupan lahan dengan menggunakan metode maximum likelihood 
mendapatkan, sebagian besar tutupan lahan adalah tegalan  mencapai 45,7% (20.413 ha) dari 
luas wilayah Kepulauan Kangean, kemudian tanah terbuka mencapai 20,6% (9.189 ha), 
hutan/vegetasi mencapai 19,1% (8.533 ha), mangrove 7,6% (3.408 ha), sawah 3% (1.356 ha), 
pemukiman 2,2% (979 ha), tambak 0,4% (193 ha). Perbandingan prosentase tutupan 
mangrove untuk Kecamatan Arjasa dan Kangayan menunjukkan bahwa Kecamatan Kangayan 
(8,7%)  lebih tinggi dari Kecamatan Arjasa (7,6%). Data uas masing-masing penggunaan 
lahan untuk setiap kecamatan dapat dilihat pada table 3. Sedangkan peta tutupan lahan dapat 
dilihat pada gambar 3.    

Tabel 3. Tutupan lahan di Kecamatan Arjasa dan Kangayan 

No 
Penggunaan 

lahan 
Luas (ha) 

Total % Arjasa % Kangayang % 
1 Hutan/Vegetasi 8,533 19.1 3,062 11.3 5,471 31.0 
2 Mangrove 3,408 7.6 1,865 6.9 1,543 8.7 
3 Pemukiman 979 2.2 555 2.1 424 2.4 
4 Sawah 1,356 3.0 893 3.3 462 2.6 
5 Tambak 193 0.4 147 0.5 45 0.3 
6 Tanah Terbuka 9,189 20.6 6,647 24.6 2,541 14.4 
7 Tegalan 20,413 45.7 13,493 50.0 6,921 39.2 
8 Awan 586 1.3 332 1.2 254 1.4 

  Total 44656 100.0 26994 100.0 17662 100.0 
Sumber : Hasil Analisis citra satelit ALOS 2009  

 

Gambar 3. Peta tutupan lahan hasil analisis citra satelit ALOS menggunakan klasifikasi 
maximum likelihood 

Kerapatan Vegetasi 



 

Gambar 4. Peta kerapatan vegetasi hasil analisis algoritma NDVI 

Mendapatkan peta kerapatan vegetasi dengan menggunakan metode NDVI (Normalized 
Difference Vegetation Index). Nilai hasil analisis ini adalah -1 sampai 1. Nilai antara -1 sapai 
0 menunjukkan bahwa obyek tersebut bukan vegetasi. Sedangkan nilai 0-1 menunjukkan 
obyek tersebut vegetasi. Semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa semakin rapat vegetasi 
pada obyek tersebut. Hasil analisis NDVI mendapatkan nilai pixel minimal -0,88, nilai 
maximum 0,6 dan rata-rata -0,51, dengan sandart deviasi 0,18. Peta hasil analissi NDVI ini di 
cropping dengan peta tutupan mangrove untuk mendapatkan peta kerapatan dan sebaran 
mangrove di kepulauan Kangean.   

Kerapatan Mangrove  

 

Gambar 5. Peta kerapatan dan sebaran mangrove hasil overlay peta tutupan lahan dan 
kerapatan vegetasi. 

Tabel 4. Kerapatan mangrove di kecamatan arjasa dan kangayan 

No Kecamatan Jarang  Sedang Lebat Total 



1 Arjasa (ha) 1,165.03 637.16 62.98 1,865.16 
  % 62.46 34.16 3.38 100.00 

2 Kangayan (ha) 1,168.40 353.99 20.35 1,542.74 
  % 75.74 22.95 1.32 100.00 
  Total (ha) 2,333.42 991.15 83.33 3,407.90 
  % 68.47 29.08 2.45 100.00 

Sumber : Hasil Analisis citra satelit ALOS 2009  

Peta kerapatan mangrove didapatkan dengan melakukan overlay antara peta tutupan 
mangrove dengan peta kerapatan vegetasi hasil analisis NDVI. Hasil overlay ini kemudian 
dilakukan klasifikasi untuk mendapatkan kerapatan mangrove sesuai dengan kelasnya. 
Ketentuan klasifikasi yang dibuat berpedoman pada ketentuan yang dibuat oleh Direktorat 
Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan (2006). Klasifikasi 
ini terbagi atas : Mangrove dengan klas jarang, sedang dan lebat. Hasil klasifikasi didapatkan 
Total luas mangrove 3.407,9 ha yang terbagi atas : mangrove dengan kategori jarang 
sebanyak 2.333 ha (68,5%), mangrove dengan kategori sedang sebanyak 991 ha (29,1 %) dan 
mangrove dengan kategori lebat sebanyak 83 ha (2,4%).  

Sedangkan luas Mangrove untuk kecamatan  Arjasa mencapai 1.865,16 ha, mangrove dengan 
kondisi jarang sebanyak 1.165,03 ha (62,46%), mangrove dengan kondisi sedang mencapai 
637,16 ha (34,16%) dan mangrove dengan kategori lebat sebanyak 62,98 ha (3,38%). Luas 
mangrove untuk kecamatan Kangayan mencapai 1.542,74 ha, dengan kondisi jarang sebanyak 
1.168,4 ha (75,74%), kondisi sedang mencapai 353,99 ha (22,95%) dan mangrove dengan 
kategori lebat sebanyak 20,35 ha (1,32%). Lebih jelasnya dapat dilihat pada table 4.   

Kesimpulan 

1. Sebaran mangrove di Kepulauan Kangean mencapai 3.408 ha dengan sebaran 1.865 
ha di kecamatan Arjasa dan 1.543 di Kecamatan Kangayan.  

2. Luas mangrove 3.408 ha yang terbagi atas : mangrove jarang sebanyak 2.333 ha 
(68,5%), mangrove sedang sebanyak 991 ha (29,1 %) dan mangrove dengan kategori 
lebat sebanyak 83 ha (2,4%).  
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