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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hutan mangrove (bakau) merupakan suatu bentuk ekosistem yang 

mempunyai keragamanan potensi serta memberikan manfaat bagi 

kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung, terdapat 

di daerah pasang surut wilayah pesisir pantai dan atau pulau kecil yang 

memiliki nilai ekologis dan ekonomis tinggi namun sangat rentan terhadap 

kerusakan sehingga perlu dijaga kelestariannya. Hutan mangrove adalah 

sebutan umum yang digunakan untuk menggambarkan suatu varietas 

komunitas pantai tropik yang didominasi oleh beberapa spesies pohon-

pohon yang khas  atau semak-semak yang mempunyai kemampuan untuk 

tumbuh dalam perairan asin. Fungsi ekologis hutan mangrove diantaranya 

adalah penyedia makanan bagi biota perairan, tempat pemijahan 

(spawning ground) bagi bermacam-macam biota, pelindung terhadap 

abrasi, angin topan dan tsunami, penyerap limbah, pencegah intrusi air laut 

dan sebagainya. Fungsi ekonomis hutan mangrove diantaranya sebagai 

penyedia kayu bakar, daun-daun untuk obat, bahan bakar, alat penangkap 

ikan, bahan baku kertas dan sebagainya (Ulfah dan Zen, 2015). 

Hutan mangrove meliputi pohon-pohon dan semak yang tergolong 

ke dalam 8 famili dan terdiri atas 12 jenis tumbuhan berbunga:  Avicennie,  

Sonneratia,  Rhyzophora,  Bruguiera,  Ceriops,  Xylocarpus, Lummitzera, 



2 

 

Laguncularia, Aegiceras, Aegiatilis, Snaeda, dan Conocarpus (Nababan, 

2012). 

Indonesia merupakan negara yang mempunyai hutan mangrove 

paling luas di dunia. Menurut data FAO (2007) luas hutan mangrove 

Indonesia adalah  3.062.300 hektar pada tahun 2005, yang merupakan 19 

persen dari total luas hutan mangrove di seluruh dunia melebihi Australia 

(10 persen) dan Brazil (7 persen) dan diikuti oleh negara-negara lain di 

dunia seperti terlihat pada Gambar 1.1 dibawah ini . 

 

 Sumber: FAO (2007) 

Gambar 1.1 Presentase Kawasan Mangrove Menurut Negara 

di Dunia 

 

Di Asia sendiri luas hutan mangrove Indonesia sekitar 49 persen 

dari luas total hutan mangrove di Asia yang dikuti oleh Malaysia (10 

persen ) dan Myanmar (9 persen) dapat dilihat pada Gambar 1.2 di bawah 

ini. Namun, diperkirakan luas hutan mangrove di Indonesia telah 

berkurang sekitar 120.000 hektar dari tahun 1980 sampai 2005 karena 

alasan perubahan penggunaan lahan menjadi lahan pertanian (FAO, 2007). 
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 Sumber: FAO (2007) 

Gambar 1.2  Lima Negara Asia dengan Daerah Mangrove 

Paling Besar, 2005 

 

Letak hutan mangrove yang berada di pantai seringkali berbenturan 

dengan kepentingan pembangunan seperti pelabuhan, tambak, kawasan 

wisata dan seterusnya, serta manfaat hutan mangrove bagi manusia antara 

lain sebagai penghasil arang dan kebutuhan lainnya menyebabkan 

terjadinya intervensi dan eksploitasi berlebihan terhadap mangrove dan 

ekosistemnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya alih fungsi lahan 

(mangrove) menjadi tambak, pemukiman, industri, maupun penebangan 

oleh masyarakat untuk berbagai tujuan keperluan. Disisi lain deforestrasi 

atau perusakan terhadap hutan mangrove di Indonesia masih banyak 

terjadi. Dampak dari perusakan tersebut menyebabkan rusaknya ekosistem 

perairan pantai, berkurangnya ikan di sekitarnya dan mengakibatkan 

sulitnya masyarakat pesisir dalam memenuhi kebutuhan akan protein yang 

bersumber dari ikan., selain itu menyebabkan hilangnya habitat lainnya 

dalam rantai jaring makanan dalam ekosistem hutan mangrove serta 
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terjadinya erosi pantai, dan hilangnya perlindungan pesisir dari gelombang 

dan kemungkinan bencana tsunami (Setiawan, 2014). 

Keseimbangan ekologi lingkungan perairan pantai akan tetap 

terjaga apabila keberadaan mangrove dipertahankan karena mangrove 

dapat berfungsi sebagai biofilter, agen pengikat dan perangkap polusi. 

Mangrove juga merupakan tempat hidup berbagai jenis gastropoda, 

kepiting pemakan detritus, dan bivalvia pemakan plankton sehingga akan 

memperkuat fungsi mangrove sebagai biofilter alami (Mulyadi dkk. 2010). 

Rembang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang 

letaknya berada disepanjang garis pantai utara (PANTURA) Jawa. Dengan 

keadaan geografisnya, tentu Rembang memiliki banyak potensi wisata 

khususnya wisata bahari. Salah satu tempat wisata bahari di Kabupaten 

Rembang, Jawa Tengah yang patut menjadi perhatian adalah Kawasan 

Wisata Hutan Mangrove Rembang yang terletak di sepanjang Pasar 

Banggi. Awalnya pohon mangrove tersebut ditanam oleh “Professor 

Suyadi” dibantu oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang ini 

adalah sebagai salah satu cara untuk menangkal abrasi laut yang mengeruk 

bibir pantai serta menyelamatkan tambak dari gerusan ombak laut, namun 

kini hutan mangrove tersebut memiliki fungsi lain yaitu sebagai ekowisata. 

Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang 

dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan kesejahteraan 

penduduk setempat. 
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Hutan mangrove yang ada di Rembang terletak di daerah Pasar 

Banggi yang dulunya hanya memiliki luas 2 hektar dan memanjang hingga 

sekitar satu kilometer. Namun sekarang luas wilayah hutan mangrove 

Pasar Banggi mencapai kurang lebih 22 hektar dengan panjang 2.900 

meter dari bibir pantai yang dilengkapi jalan setapak dan jembatan kayu 

bercat merah ditengah hutan mangrove. Jembatan kayu ini mengarah ke 

utara laut Jawa dan ujung dari jembatan ada sebuah gazebo besar yang 

digunakan sebagai tempat berteduh ketika melihat pemandangan laut utara 

pulau Jawa serta biasanya digunakan pengunjung untuk melihat matahari 

terbenam. Jenis tanah yang terdapat di hutan mangrove ini berupa 

Gromosol berpasir dan lumpur. Selain itu hutan mangrove ini tertanam 6 

jenis pohon mangrove, yaitu Rhizopora Spp, Rhizopora apiculata, 

Avicenia alba, Avicenia marina, Soneratia alba dan Xilocarpus Spp 

(Purnomo, 2015). 

Kegiatan ekowisata hutan mangrove telah memberikan sedikit 

banyak dampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar Pasar 

Banggi. Hal ini terlihat dengan adanya ekowisata tersebut masyarakat 

dapat memperoleh penghasilan yaitu dengan cara berjualan makanan atau 

minuman disekitar hutan mangrove, selain itu juga karena tambak mereka 

terlindung dari abrasi air laut dengan adanya pohon mangrove, maka hasil 

panen tambak yang diperolehpun ikut meningkat sehingga taraf 

kesejahteraan keluarga mereka ikut meningkat. Namun ada pula dampak 

buruk yang ditimbulakan dari adanya ekowisata ini yaitu dengan semakin 
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banyaknya orang yang datang untuk berkunjung atau berwisata di hutan 

mangrove tersebut maka tingkat pengontrolan sampah tidak dapat 

dikendalikan. Hal ini dikarenakan orang yang datang ke hutan mangrove 

tersebut sering membuang sampah sembarangan yang menyebabkan 

lingkungan mangrove juga ikut kotor dan tercemar. Sehingga perlunya 

kesadaran diri dari pengunjung hutan dan control dari pemerintah agar 

hutan mangrove yang dijadikan ekowisata dapat tetap terjaga keasriannya.   

Beberapa studi telah dilakukan di negara-negara lain terkait valuasi 

ekonomi hutan mangrove, seperti yang dilakukan oleh Ekka dan Pandit 

(2012) di India dengan judul penelitian Willingness to Pay for Restoration 

of Natural Ecosystem: A Study of Sundarban Mangrove by Contingent 

Valuation Approach menyimpulkan bahwa sekitar 64,71 persen responden 

setuju untuk membayar guna konservasi dan pemulihan mangrove di 

tingkat tawaran yang berbeda dan 35,29 persen responden tidak setuju 

membayar pada tingkat tawaran tertentu. Nilai tawaran maksimum yang 

responden bersedia membayar adalah Rs.10 (40,07 persen) diikuti oleh Rs. 

20 (20,27 persen) dan Rs.30 (18,86 persen).  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Rawi (2012) di Malaysia 

dengan judul penelitian The Use of Choice Modelling in Assessing 

Tourists Destinations: A Case Study of Redang Marine Park (RMP) 

Malaysia menemukan bahwa, dalam hal pilihan tujuan, pulau yang 

berbeda memang penting dan secara statistik signifikan bagi wisatawan 

lokal dan asing. Dalam hal keseluruhan peringkat, wisatawan baik lokal 
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maupun asing peringkat Kapas sebagai pilihan pertama mereka, sementara 

Tenggol peringkat terakhir. Atribut utama dalam pilihan tujuan secara 

statistik signifikan bagi wisatawan lokal dan asing, kecuali untuk fasilitas 

yang disediakan di situs akomodasi. WTP untuk hampir semua atribut 

yang bersangkutan lebih tinggi untuk wisatawan lokal daripada yang 

asing, kecuali untuk pengurangan jarak antara situs akomodasi dan pantai. 

Mengenai isu-isu lingkungan, studi ini menemukan bahwa semua atribut 

yang signifikan secara statistik bagi wisatawan lokal dan asing.  

Hoberg (2011) melakukan penelitian di Kenya dengan judul: 

Economic Analysis of Mangrove Forests: A case study in Gazi Bay, Kenya 

mengkuantifikasi Total Economic Value (TEV) dari hutan mangrove Gazi 

Bay. Variabel dibagi menjadi penggunaan langsung, penggunaan tidak 

langsung dan bukan nilai penggunaan. Nilai guna langsung meliputi 

perikanan, kayu, ekowisata, penelitian dan pendidikan, budidaya dan 

pemeliharaan lebah merupakan 20 persen dari TEV. Nilai-nilai 

penggunaan tidak langsung dari mangrove adalah perlindungan garis 

pantai, penyerapan karbon dan keanekaragaman hayati mewakili 25 persen 

dari TEV. Nilai eksistensi, yang mewakili nilai mangrove dalam keadaan 

rusak menyumbang 55  persen dari TEV. Hasil analisis dalam TEV adalah 

US $ 1.092 per hektar per tahun. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini akan 

mengkaji tentang “Valuasi Ekonomi Ekowisata Hutan Mangrove di 

Rembang, Jawa Tengah : Pendekatan Choice Modelling”. 
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B. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, permasalahan yang akan diteliti dibatasi hanya 

dilakukan di Pasar Banggi, Rembang, tepatnya pengunjung yang ada di 

ekowisata hutan mangrove Pasar Banggi, Rembang. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, masalah yang 

dirumuskan pada penelitian ini adalah: 

1. Berapa besar nilai willingness to pay pengunjung untuk memperbaiki 

kualitas lingkungan hutan mangrove di Pasar Banggi, Rembang? 

2. Apa saja faktor yang berpengaruh terhadap pilihan pengunjung untuk 

memperbaiki kualitas lingkungan hutan mangrove di Pasar Banggi, 

Rembang? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengukur besar nilai willingness to pay pengunjung untuk 

memperbaiki kualitas lingkungan hutan mangrove di Pasar Banggi, 

Rembang 

2. Mengetahui pengaruh biaya rekreasi terhadap pilihan pengunjung 

untuk memperbaiki kualitas lingkungan hutan mangrove di Pasar 

Banggi, Rembang 
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3. Mengetahui pengaruh kondisi hutan mangrove terhadap pilihan 

pengunjung untuk memperbaiki kualitas lingkungan hutan mangrove 

di Pasar Banggi, Rembang 

4. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan pengunjung terhadap pilihan 

pengunjung untuk memperbaiki kualitas lingkungan hutan mangrove 

di Pasar Banggi, Rembang 

5. Mengetahui pengaruh atribut lokasi hutan mangrove (perbaikan 

fasilitas jalan) terhadap pilihan pengunjung untuk memperbaiki 

kualitas lingkungan hutan mangrove di Pasar Banggi, Rembang 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademisi 

Menambah pengetahuan mengenai ekowisata hutan mangrove serta 

faktor-faktor yang mempengaruhi dalam memilih alternatif pilihan 

pengunjung untuk memperbaiki kualitas lingkungan hutan mangrove dan 

dapat memperkirakan besar nilai kesediaan membayar pengunjung hutan 

mangrove di Pasar Banggi, Rembang. Selain itu juga memberikan 

informasi untuk pengembangan penelitian selanjutnya terkait dengan 

pengelolaan ekowisata mangrove yang berkelanjutan. 

2. Bagi Masyarakat 

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai 

pentingnya untuk memperbaiki kualitas lingkungan hutan mangrove agar 

ekosistem didalam hutan mangrove tetap terjaga keseimbangannya, 

sehingga warga sekitar hutan mangrove dapat memperoleh gambaran 
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mengenai pengelolaan ekowisata mangrove yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan hidupnya.  

3. Bagi pemerintah (Pembuat Kebijakan) 

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk mengambil 

keputusan dalam pembuatan kebijakan sehingga tidak menimbulkan 

eksploitasi berlebihan pada hutan mangrove sehingga nantinya bisa 

menambah pendapatan daerah. Selain itu juga dapat sebagai bahan 

pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pesisir terutama 

hutan mangrove dalam pengelolaan ekowisata yang dapat berkelanjutan 

dengan tetap memperhatikan aspek ekologi, sosial dan ekonomi. 


