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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Hutan Mangrove (Bakau) 

Hutan mangrove atau yang biasa disebut hutan bakau, walaupun 

penyebutan hutan bakau itu tidak pas sebenarnya karena bakau hanya 

merupakan salah satu dari jenis mangrove itu sendiri yaitu jenis Rhizopora 

spp. Hutan mangrove merupakan tipe hutan yang khas dan tumbuh 

disepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut 

air laut. Mangrove banyak dijumpai di wilayah pesisir yang terlindung dari 

gempuran ombak dan daerah yang landai di daerah tropis dan sub tropis 

(FAO, 2007).  

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang bahwa ekosistem mangrove termasuk Kawasan Lindung lainnya 

yaitu kawasan pesisir berhutan bakau berupa kawasan pesisir laut yang 

merupakan habitat alami yang berfungsi memberi perlindungan kepada 

perikehidupan pantai dan lautan. Kawasan dimaksud memiliki lebar 130 

kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan 

diukur dari garis air surut terendah kearah darat. 

Hutan Mangrove berperan dalam melindungi garis pantai dari 

erosi, gelombang laut dan angin topan. Hutan mangrove biasa ditemukan 

disepanjang pantai daerah tropis dan subtropis. Tumbuhan mangrove 

bersifat unik karena merupakan gabungan dari ciri-ciri tumbuhan yang 
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hidup di darat dan di laut. Umumnya mangrove mempunyai sistem 

perakaran yang menonjol yang disebut akar nafas (pneumatofor). Sistem 

perakaran ini merupakan suatu cara adaptasi terhadap keadaan tanah yang 

miskin oksigen atau bahkan anaerob (Adityara, 2015).  

Hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi mayoritas pesisir 

pantai di daerah tropis dan sub tropis yang didominasi oleh tumbuhan 

mangrove pada daerah pasang surut pantai berlumpur khususnya di 

tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik. 

Tumbuhan mangrove bersifat unik karena merupakan gabungan dari ciri-

ciri tumbuhan yang hidup di darat dan di laut dan tergolong dalam 

ekosistem peralihan atau dengan kata lain berada di tempat perpaduan 

antara habitat pantai dan habitat darat yang keduanya bersatu di tumbuhan 

tersebut. Hutan mangrove juga berperan dalam menyeimbangkan kualitas 

lingkungan dan menetralisir bahan-bahan pencemar. Hutan mangrove 

sangat berbeda dengan tumbuhan lain di hutan pedalaman tropis dan 

subtropis, ia dapat dikatakan merupakan suatu hutan di pinggir laut dengan 

kemampuan adaptasi yang luar biasa. Akarnya, yang selalu tergenang oleh 

air, dapat bertoleransi terhadap kondisi alam yang ekstrim seperti 

tingginya salinitas dan garam. Hal ini membuatnya sangat unik dan 

menjadi suatu habitat atau ekosistem yang tidak ada duanya (Ronalko, 

2015). 

Faktor-faktor penyebab kerusakan hutan mangrove salah satunya 

adalah pengaruh dari pertumbuhan ekonomi. Pada negara-negara sedang 
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berkembang, termasuk Indonesia, yang menuntut terjadinya percepatan 

ekonomi, menuntut semakin banyak pula sumber daya alam yang 

dieksploitasi sehingga semakin sedikit jumlah persediannya. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa ada hubungan yang positif antara jumlah 

dan kualitas barang sumber daya (selain sumber daya alam) dengan 

pertumbuhan ekonomi, tetapi sebaliknya ada hubungan yang negatif antara 

pertumbuhan ekonomi dan persediaan sumber daya alam yang ada di 

bumi. Pembangunan industri, pelabuhan, terminal, dan prasarana lainnya 

merupakan indikator terjadinya peningkatan aktivitas perekonomian. 

Peningkatan aktivitas perekonomian seperti ini ikut mempercepat 

terjadinya kerusakan hutan mangrove. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Sumakul (2012) 

 

Gambar 2.1 Hubungan antara Sumber Daya (selain Sumber 

Daya Alam) dengan Pertumbuhan Ekonomi 

 

Gambar 2.1 menunjukkan hubungan antara tersedianya sumber 

daya (selain sumber daya alam) dengan pertumbuhan ekonomi. Sumbu 
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vertikal menggambarkan ketersediaan sumber daya (selain sumber daya 

alam) dan sumbu horizontal menggambarkan tingkat pertumbuhan 

ekonomi. Hubungan positif dari gambar tersebut dapat dilihat dari 

kemiringannya yang positif (ke kanan). Kurva tersebut menunjukkan  

bahwa jika pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan misalnya dari 

Y1 ke Y2 akan menyebabkan meningkatnya jumlah ketersediaan sumber 

daya dari SD 1 ke SD 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Sumber: Sumakul (2012) 

Gambar 2.2 Hubungan antara Sumber Daya Alam dengan 

Pertumbuhan Ekonomi 

 

Sedangkan Gambar 2.2 menunjukkan hubungan antara tersedianya 

sumber daya alam dengan pertumbuhan ekonomi. Sumbu vertikal 

menggambarkan ketersediaan sumber daya alam, sedangkan sumbu 

horizontal menggambarkan laju  pertumbuhan ekonomi. Hubungan negatif 

dari gambar tersebut dapat dilihat dari kemiringan yang negatif (ke kiri). 

Kurva tersebut menunjukkan jika pertumbuhan ekonomi mengalami 
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peningkatan misalnya dari Y1 ke Y2, akan menyebabkan turunnya jumlah 

ketersediaan sumber daya alam dari SDA 1 ke SDA 2. 

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. 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). 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). 

 

 Sumber: Noor dkk. (2006) 

Gambar 2.3  Peta Penyebaran Mangrove di Indonesia 
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Gambar 2.3 memperlihatkan bahwa pada umumnya mangrove 

dapat ditemukan di seluruh kepulauan Indonesia. Mangrove terluas 

terdapat di Irian Jaya sekitar 1.350.600 hektar (38 persen), Kalimantan 

978.200 hektar (28 persen) dan Sumatera 673.300 hektar (19 persen) 

(Noor dkk. 2006). Di daerah-daerah tersebut dan daerah lainnya, 

mangrove tumbuh dan berkembang dengan baik pada pantai yang 

memiliki sungai yang besar dan terlindung. Walaupun mangrove dapat 

tumbuh di sistem lingkungan lain di daerah pesisir, perkembangan yang 

paling pesat tercatat di daerah tersebut. 

Dalam hal struktur, mangrove di Indonesia lebih bervariasi bila 

dibandingkan dengan daerah lainnya. Dapat ditemukan mulai dari tegakan 

Avicennia marina dengan ketinggian 1 sampai 2 meter pada pantai yang 

tergenang air laut, hingga tegakan campuran Bruguiera-Rhizophora-

Ceriops  dengan ketinggian lebih dari 30 meter (misalnya, di Sulawesi 

Selatan). Di daerah pantai yang terbuka, dapat ditemukan Sonneratia alba 

dan Avicennia alba, sementara itu di sepanjang sungai yang memiliki 

kadar salinitas yang lebih rendahumumnya ditemukan Nypa fruticans dan 

Sonneratia caseolaris. Umumnya tegakan mangrove jarang ditemukan 

yang rendah kecuali mangrove anakan dan beberapa jenis semak seperti 

Acanthus ilicifolius dan Acrostichum aureum. Sejauh ini di Indonesia 

tercatat setidaknya 202 jenis tumbuhan mangrove, meliputi 89 jenis 

pohon, 5 jenis palma, 19 jenis pemanjat, 44 jenis herba tanah, 44 jenis 

epifit dan1 jenis paku. Dari 202 jenis tersebut, 43 jenis (diantaranya 33 
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jenis pohon dan beberapa jenis perdu) ditemukan sebagai mangrove sejati 

(true mangrove), sementara jenis lain ditemukan disekitar mangrove dan 

dikenal sebagai jenis mangrove ikutan (asociateasociate) (Noor dkk. 

2006). 

Fauna mangrove hampir mewakili semua phylum, meliputi 

protozoa sederhana sampai burung, reptilia dan mamalia.  Secara garis 

besar fauna mangrove dapat dibedakan atas fauna darat (terrestrial), fauna 

air tawar dan fauna laut.  Fauna darat, misalnya kera ekor panjang 

(Macaca spp.), Biawak (Varanus salvator), berbagai jenis burung, dan 

lain-lain.  Sedangkan fauna laut didominasi oleh Mollusca umunya 

didominasi oleh Gastropoda dan Crustaceae didominasi oleh Bracyura 

(Ronalko, 2015). 

a. Ciri-ciri Hutan Mangrove 

Ciri-ciri ekosistem mangrove terpenting dari penampakan hutan 

mangrove, terlepas dari habitatnya yang unik, adalah : 

1. Memiliki jenis pohon yang relatif sedikit 

2. Memiliki akar tidak beraturan (pneumatofora) misalnya seperti jangkar 

melengkung dan menjulang pada bakau Rhizophora spp, serta akar 

yang mencuat vertikal seperti pensil pada pidada Sonneratia spp. dan 

pada api-api Avicennia spp 

3. Memiliki biji (propagul) yang bersifat vivipar atau dapat berkecambah 

di pohonnya, khususnya pada Rhizophora 

4. Memiliki banyak lentisel pada bagian kulit pohon. 
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Sedangkan tempat hidup hutan mangrove merupakan habitat yang 

unik dan memiliki ciri-ciri khusus ekosistem mangrove, diantaranya 

adalah : 

1. Tanahnya tergenang air laut secara berkala, baik setiap hari atau hanya 

tergenang pada saat pasang pertama 

2. Tempat tersebut menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat 

3. Daerahnya terlindung dari gelombang besar dan arus pasang surut 

yang kuat 

4. Airnya berkadar garam (bersalinitas) payau hingga asin 

b. Fungsi Hutan Mangrove 

Sebagai salah satu ekosistem pesisir, hutan mangrove merupakan 

ekosistem yang unik dan rawan. Ekosistem ini mempunyai fungsi yaitu: 

fungsi fisik, fungsi biologis (ekologis) dan fungsi ekonomis. Fungsi 

tersebut menurut Haryano (2014) adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi Fisik, hutan mangrove menjaga garis pantai dan tebing sungai 

dari erosi/abrasi agar tetap stabil, mempercepat perluasan lahan, 

mengendalikan intrusi air laut, melindungi daerah di belakang 

mangrove dari hempasan gelombang dan angin kencang, mengelolah 

limbah organik 

2. Fungsi Biologis/Ekologis, hutan mangrove sebagai tempat mencari 

makan (feeding ground), tempat berkembang biak (spawning ground) 

berbagai satwa, dan sebagai tempat tumbuh tumbuhan epifit dan 
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parasit maupun sebagai penghasil serasah/zat hara yang cukup tinggi 

produktivitasnya dibandingkan hutan darat tropis 

3. Fungsi Ekonomis, hutan mangrove dapat berpotensi menjadi tempat 

rekresia alam, lahan pertambakan serta penghasil devisa ddengan 

sebagai bahan baku  

c. Struktur Hutan Mangrove 

Secara sederhana menurut Noor dkk. (2006), mangrove umumnya 

tumbuh dalam 4 zona, yaitu pada daerah terbuka, daerah tengah, daerah 

yang memiliki sungai berair payau sampai hampir tawar, serta daerah ke 

arah daratan yang memiliki air tawar. 

1. Mangrove terbuka 

Mangrove berada pada bagian yang berhadapan dengan laut. 

Ditemukan bahwa di Karang Agung, Sumatera Selatan didominasi 

oleh Sonneratia alba yang tumbuh pada areal yang betul-betul 

dipengaruhi oleh air laut. S. alba dan A. alba merupakan jenis-jenis ko-

dominan pada areal pantai yang sangat tergenang ini. Daerah 

Halmahera, Maluku, didominasi oleh S. alba. Komposisi floristik dari 

komunitas di zona terbuka sangat bergantung pada substratnya. S. alba 

cenderung untuk mendominasi daerah berpasir, sementara Avicennia 

marina dan Rhizophora mucronata cenderung untuk mendominasi 

daerah yang lebih berlumpur. Meskipun demikian, Sonneratia akan 

berasosiasi dengan Avicennia jika tanah lumpurnya kaya akan bahan 

organik. 
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2. Mangrove tengah 

Mangrove di zona ini terletak dibelakang mangrove zona 

terbuka. Di zona ini biasanya didominasi oleh jenis Rhizophora. 

Namun, di Karang Agung didominasi oleh Bruguiera cylindrica. Jenis-

jenis penting lainnya yang ditemukan di Karang Agung adalah B. 

eriopetala, B. gymnorrhiza, Excoecaria agallocha, R. mucronata, 

Xylocarpus granatum dan X. moluccensis. 

3. Mangrove payau 

Mangrove berada disepanjang sungai berair payau hingga 

hampir tawar. Di zona ini biasanya didominasi oleh komunitas Nypa 

atau Sonneratia. Di Karang Agung, komunitas N. fruticans terdapat 

pada jalur yang sempit di sepanjang sebagian besar sungai. Di jalur-

jalur tersebut sering sekali ditemukan tegakan N.fruticans yang 

bersambung dengan vegetasi yang terdiri dari Cerbera sp, Gluta 

renghas, Stenochlaena palustris dan Xylocarpus granatum. Kearah 

pantai, campuran komunitas Sonneratia - Nypa lebih sering ditemukan. 

Disebagian besar daerah lainnya, seperti di Pulau Kaget dan Pulau 

Kembang di mulut Sungai Barito di Kalimantan Selatan atau di mulut 

Sungai Singkil di Aceh, Sonneratia caseolaris lebih dominan terutama 

di bagian estuari yang berair hampir tawar. 

4.  Mangrove daratan 

Mangrove berada di zona perairan payau atau hampir tawar di 

belakang jalur hijau mangrove yang sebenarnya. Jenis-jenis yang 
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umum ditemukan pada zona ini termasuk Ficus microcarpus (F. 

retusa), Intsia bijuga, N. fruticans, Lumnitzera racemosa, Pandanus 

sp. dan Xylocarpus moluccensis.  Zona ini memiliki kekayaan jenis 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan zona lainnya. Meskipun 

kelihatannya terdapat zonasi dalam vegetasi mangrove, namun 

kenyataan di lapangan tidaklah sesederhana itu. Banyak formasi serta 

zona vegetasi yang tumpang tindih dan bercampur serta seringkali 

struktur dan korelasi yang nampak di suatu daerah tidak selalu dapat 

diaplikasikan di daerah yang lain. 

d. Kerusakan Hutan mangrove 

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup 

Nomor 201 Tahun 2004 menyatakan bahwa ekosistem hutan mangrove 

yang mengalami kerusakan dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan (Putra, 

2012) yaitu: 

1. Kerusakan Ringan 

Kerusakan ekosistem hutan mangrove yang tergolong ringan 

apabila jumlah populasi pohon mangrove yang menutupi ekosistem 

hutan mangrove kurang dari 50 persen dan jumlah kerapatan pohon 

mangrove kurang dari 1000 pohon/hektar. Untuk kerusakan ringan 

ekosistem hutan mangrove hanya berpengaruh kecil terhadap 

kelangsungan hidup fauna yang berhabitat disana maupun aktivitas 

ekonomi penduduk yang tinggal di daerah tersebut. 
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2. Kerusakan Sedang 

Kerusakan ekosistem hutan mangrove yang tergolong sedang 

apabila jumlah populasi pohon mangrove yang menutupi ekosistem 

hutan mangrove kurang dari 30 persen dan jumlah kerapatan pohon 

mangrove kurang dari 600 pohon/hektar. Untuk kerusakan sedang 

ekosistem hutan mangrove dapat mengakibatkan sebagian besar fauna 

kehilangan sumber makanan dan tempat tinggal, serta sebagian besar 

aktivitas ekonomi penduduk dalam memanfaatkan sumberdaya alam 

hutan mangrove akan berkurang. 

3. Kerusakan Berat 

Kerusakan ekosistem hutan mangrove yang tergolong berat 

apabila jumlah populasi pohon mangrove yang menutupi ekosistem 

hutan mangrove kurang dari 10 persen dan jumlah kerapatan pohon 

mangrove kurang dari 200 pohon/hektar. Untuk kerusakan berat 

ekosistem hutan mangrove dapat mengakibatkan kehidupan fauna yang 

berhabitat disana terancam bahaya bahkan kepunahan dan aktivitas 

ekonomi penduduk yang memanfaatkan sumberdaya alam hutan 

mangrove akan terhenti, selain itu daerah tersebut akan terancam dari 

bencana alam tsunami, gelombang laut besar dan abrasi yang 

membahayakan kehidupan manusia. 

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Hutan Mangrove 

Partisipasi masyarakat adalah upaya yang dilakukan 

masyarakat terutama di kawasan sekitar hutan mangrove untuk ikut 
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mengelola sekaligus mempertahankan ekosistem hutan mangrove 

secara terus menerus dengan mempertimbangkan aspek kelestarian 

lingkungan hidup. Partisipasi masyarakat tidak hanya menyumbang 

tenaga, tetapi harus diartikan lebih luas, yaitu harus menyangkut dari 

taraf perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan.  

Peran serta masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove 

dapat terlihat dari tingkat keterlibatannya, misalnya di sekolah di 

wilayah pantai. Masyarakat sekolah yang terdiri dari guru dan murid 

dalam kegiatan pelestarian hutan mangrove sangat membantu 

keberhasilan program yang akan dilaksanakan. Dimulai dengan 

diadakannya pertemuan antara guru-guru dengan Pemda, dengan 

tujuan untuk memberikan dan meningkatkan pemahaman dan wawasan 

guru terhadap lingkungan hidup. Melalui pertemuan ini diharapkan 

adanya masukan dari para guru untuk membuat program pendidikan 

lingkungan bagi anak sekolah yang nantinya diharapkan timbul adanya 

pemahaman dini bagi anak-anak sekolah terhadap lingkungan pada 

umumnya dan hutan mangrove pada khususnya. 

Peran masyarakat sangat penting mengingat keberhasilan 

program atau kegiatan ini akan sangat bergantung pada kerjasama yang 

diberikan masyarakat. Untuk itu diadakan pertemuan dan diskusi antar 

anggota masyarakat di sekitar kawasan hutan mangrove. Dalam 

pertemuan, masyarakat sendirilah yang membahas dan 

memusyawarahkan tentang kondisi hutan mangrove. Melalui 
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pertemuan dan diskusi ini masyarakat mengidentifikasi dan 

menginventarisir semua masalah lingkungan pantai yang terjadi dan 

akibat yang telah ditimbulkan. Disamping itu juga muncul ide-ide dan 

alternatif pemecahan masalah yang datang dari masyarakat sendiri. 

Pemerintah dapat berlaku sebagai fasilitator untuk memberikan arahan 

damn membantu program dan ide-ide yang telah disepakati oleh 

masyarakat dan nantinya diharapkan akan timbul kesadaran 

masyarakat tentang arti penting hutan mangrove bagi manusia dan 

kehidupan makhluk kainnya (Rinawati, 2010). 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi 

masyarakat dalam kegiatan pelestarian hutan mangrove, terdiri dari 

tiga hal, yaitu : (1) Keadaan sosial masyarakat meliputi; pendidikan, 

tingkat pendapatan, kebiasaan, dan kedudukan sosial dalam sistem 

sosial, (2) Kegiatan program pembangunan meliputi; kegiatan 

pelestarian mangrove yang direncanakan dan dikendalikan oleh 

pemerintah dalam waktu yang telah dijadwalkan. Hal ini dapat 

mengikutsertakan organisasi masyarakat, dan (3) Keadaan alam sekitar 

meliputi: faktor fisik atau keadaan geografis daerah yang ada pada 

lingkungan tempat hidup masyarakat (Hutapea, 2009). 

3. Konservasi Alam 

Konservasi Alam adalah suatu bentuk pelestarian atau 

perlindungan dalam pengelolaan keanekaragaman sumber daya alam 

dalam jangka panjang atau konsevasi adalah suatu upaya yang dilakukan 
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oleh manusia untuk dapat melestarikan alam, konservasi bisa juga disebut 

dengan pelestarian ataupun perlindungan. Jika secara harfiah konservasi 

berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata “Conservation” yang berati 

pelestarian atau perlindungan. Konservasi juga dapat dipandang dari segi 

ekonomi dan ekologi dimana konservasi dari segi ekonomi berarti 

mencoba mengalokasikan sumberdaya alam untuk sekarang, sedangkan 

dari segi ekologi, konservasi merupakan alokasi sumberdaya alam untuk 

sekarang dan masa yang akan datang (Stacia 2015). 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang 

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem disebutkan bahwa 

konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam 

hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin 

kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan 

meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Ada 3 hal utama 

yang ada dalam konservasi yaitu: 1) Perlindungan proses-proses ekologis 

yang penting atau pokok dalam sistem-sistem penyangga kehidupan, 2) 

Pengawetan keanekaragaman hayati dan plasma nutfah, 3) Pemanfaatan 

sumberdaya alam hayati secara lestari beserta ekosistemnya. 

Dalam konservasi ada aspek yang tidak boleh diabaikan yaitu 

kondisi lingkungan, ekonomi, dan sosial. Lingkungan yang dimaksud 

mencakup tumbuhan dan hewan harus sesuai dengan habitatnya sehingga 

dapat tumbuh optimal. Ekonomi yang dimaksud bahwa untuk melakukan 

konservasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Konservasi harus 
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memperhitungkan faktor biaya penanaman, biaya perawatan, dan biaya 

pengamanan. Faktor sosial yang dimaksud adalah bahwa dalam konservasi 

selayaknya melibatkan masyarakat. Karena dengan melibatkan 

masyarakat, tumbuhan dipelihara, dijaga dan dirawat sesuai dengan 

kearifan budayanya. Manfaat konservasi mencakup manfaat langsung 

maupun tidak langsung. Manfaat konservasi wilayah alam tidak hanya 

bersifat terukur (tangible), tetapi ada juga yang tidak terukur (intangible). 

Manfaat yang terukur mencakup manfaat kegunaan baik untuk dikonsumsi 

maupun tidak. Sedangkan manfaat tidak terukur lebih tertuju pada manfaat 

pemeliharaan ekosistem dalam jangka panjang (Jakfar, 2015). 

a. Tujuan Konservasi 

Adapun beberapa tujuan konservasi menurut Sora (2015) diantaranya 

sebagai berikut ini: 

1. Untuk memelihara maupun melindungi tempat-tempat yang 

dianggap berharga supaya tidak hancur, berubah atau punah. 

2. Untuk menekankan kembali pada pemakaian bangunan lama 

supaya tidak terlantar, disini maksudnya apakah dengan cara 

menghidupkan kembali fungsi yang sebelumnya dari bangunan 

tersebut atau mengganti fungsi lama dengan fungsi baru yang 

memang diperlukan. 

3. Untuk melindungi benda-benda sejarah atau benda jaman 

purbakala dari kehancuran atau kerusakan yang diakibatkan oleh 

faktor alam, mikro organisme dan kimiawi. 
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4. Untuk melindungi benda-benda cagar alam yang dilakukan secara 

langsung yaitu dengan cara membersihkan, memelihara dan 

memperbaiki baik itu secara fisik maupun secara langsung dari 

pengarauh berbagai macam faktor, misalnya seperti faktor 

lingkungan yang bisa merusak benda-benda tersebut. 

b. Manfaat konservasi 

Manfaat dari kawasan konservasi terhadap ekosistem (Sora, 2015), 

diantaranya sebagai berikut ini: 

1. Untuk melindungi kekayaan ekosistem alam dan memelihara 

proses – proses ekologi maupun keseimbangan ekosistem secara 

berkelanjutan. 

2. Untuk melindungi spesies flora dan fauna yang langka atau hampir 

punah. 

3. Untuk melindungi ekosistem yang indah, menarik dan juga unik. 

4. Untuk melindungi ekosistem dari kerusakan yang disebabkan oleh 

faktor alam, mikro organisme dan lain-lain. 

5. Untuk menjaga kualitas lingkungan supaya tetap terjaga, dan lain 

sebagainya. 

Manfaat dari segi ekonomi: 

1. Untuk mencegah kerugian yang diakibatkan oleh sistem penyangga 

kehidupan misalnya kerusakan pada hutan lindung, daerah aliran 

sungai dan lain-lain. Kerusakan pada lingkungan akan 

menimbulkan bencana dan otomatis akan mengakibatkan kerugian. 
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2. Untuk mencegah kerugian yang diakibatkan hilangnya sumber 

genetika yang terkandung pada flora yang mengembangkan bahan 

pangan dan bahan untuk obat-obatan. 

c. Contoh konservasi alam 

1. Cagar alam 

Cagar alam merupakan kawasan suaka alam yang keadaan 

alamnya memiliki kekhasan akan flora, fauna dan ekosistem yang 

memang perlu unuk dilestarikan dan perkembangannya secara 

alami. 

2. Suaka marga satwa 

Yang dimaksud dengan suaka marga satwa yaitu hutan 

suaka alam yang ditetapkan sebagai suatu tempat hidup bagi 

margasatwa yang memang memiliki nilai yang khas untuk 

perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan 

kekayaan maupun kebanggaan Nasional, pelestariannya bisa 

dilakukan secara alami maupun di sengaja. 

3. Hutan mangrove atau hutan bakau 

Hutan mangrove atau hutan bakau yaitu suatu hutan yang 

tumbuh diatas rawa-rawa perairan payau, hutan ini letaknya pada 

garis pantai dan dipengaruhi oleh keadaan pasang surut air laut, 

salah satu peran dan manfaat dari hutan mangrove yaitu 

terdapatnya sistem pada perakaran tanaman mangrove yang 

kompleks, rapat dan lebat yang dapat memerangkap sisa-sisa dari 
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bahan-bahan organik serta endapan yang terbawa oleh air laut dari 

daratan. Proses ini dapat menyebabkan air laut terjaga akan 

kejernihan dan kebersihannya, dengan demikian dapat memelihara 

terumbu karang karena proses ini mangrove sering sekali disebut 

dengan pembentuk daratan sebab endapan dan tanah yang 

ditahannya akan menumbuhkan kembali garis pantai. 

4. Kawasan pelestarian alam 

Yaitu suatu kawasan dengan ciri khas tertentu baik didarat 

maupun diperairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem 

penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis 

tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatannya secara lestari sumber 

daya alam hayati dan ekosistemnya. 

4.  Ekowisata 

Ekowisata berbeda dengan wisata alam. Wisata alam adalah 

perjalanan wisata yang bertujuan untuk menikmati kehidupan liar atau 

daerah alami yang belum dikembangkan, mencakup setiap jenis wisata-

wisata masal dan wisata pertualangan, sedangkan ekowisata 

memanfaatkan sumber daya alam dalam bentuk yang masih lain dan alami, 

termasuk spesies, habitat, bentangan alam, pemandangan serta kehidupan 

air laut dan air tawar. Berbeda dengan wisata pada umumnya, ekowisata 

merupakan kegiatan wisata yang menarik perhatian besar terhadap 

kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sebagai salah satu isu utama 

dalam kehidupan manusia, baik secara ekonomi, sosial maupun politik. 
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Hal ini akan terus berlangsung, terutama didorong oleh dua aspek, yaitu: 

(1) ketergantungan manusia terhadap sumber daya alam dan 

lingkungannya makin tinggi, (2) keberpihakan masyarakat kepada 

lingkungan makin meningkat (Sastrayuda, 2010). 

Ekowisata berhubungan sangat erat dengan prinsip konservasi. 

Bahkan dalam strategi pengembangan ekowisata juga menggunakan 

strategi konservasi. Dengan demikian ekowisata sangat tepat dan 

berdayaguna dalam mempertahankan keutuhan dan keaslian ekosistem di 

areal yang masih alami. Bahkan dengan ekowisata pelestarian alam dapat 

ditingkatkan kualitasnya karena desakan dan tuntutan dari para eco-

traveler (Budiman, 2010). 

Jenis dan Prinsip Ekowisata yang tercantum Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan 

Ekowisata Di Daerah adalah sebagai berikut: 

a. Jenis ekowisata di daerah antara lain: 

 ekowisata bahari 

 ekowisata hutan 

 ekowisata pegunungan; dan/atau 

 ekowisata karst 

b. Prinsip pengembangan ekowisata adalah sebagai berikut: 

 kesesuaian antara jenis dan karakteristik ekowisata 

 konservasi, yaitu melindungi, mengawetkan, dan memanfaatkan 

secara lestari sumberdaya alam yang digunakan untuk ekowisata 
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 ekonomis, yaitu memberikan manfaat untuk masyarakat setempat 

dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya serta 

memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan 

 edukasi, yaitu mengandung unsur pendidikan untuk mengubah 

persepsi seseorang agar memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan 

komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya 

 memberikan kepuasan dan pengalaman kepada pengunjung 

 partisipasi masyarakat, yaitu peran serta masyarakat dalam 

kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata 

dengan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan keagamaan 

masyarakat di sekitar kawasan; dan menampung kearifan lokal. 

5. Pengelolaan Hutan Mangrove sebagai Kawasan Ekowisata 

Daya tarik utama ekosistem mangrove adalah potensi keragaman 

flora maupun faunanya. Sehingga potensi pariwisata dapat dikembangkan 

pada ekosistem mangrove yang terjaga dengan baik. Kegiatan ekowisata 

mangrove sendiri memiliki manfaat pelestarian alam dan lingkungan 

sekaligus juga dapat meningkatkan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. 

Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan misalnya adanya wisata air karena 

biasanya mangrove ditanam disekitar kawasan pesisir pantai, wisata 

pendidikan seperti pengenalan flora fauna yang ada di mangrove serta 

diadakannya atraksi budaya disekitar area wisata agar selain berwisata 

pengunjung juga dapat belajar budaya sekitar. Dengan adanya rekreasi 

hutan mangrove dapat tecipta lapangan pekerjaan baru dan aktifitas 
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ekonomi masyarakat akan ikut meningkat. Masyarakat sekitar dapat 

menyediakan cinderamata (oleh-oleh khas) seperti misalnya makanan khas 

setempat, kaos maupun gantungan kunci sehingga akan memicu 

pertumbuhan ekonomi daerah setempat. 

Potensi rekreasi dalam ekosistem mangrove menurut Setyawan 

(2015) antara lain: 

1. Bentuk perakaran yang khas pada jenis vegetasi mangrove seperti akar 

tunjang (Rhizophora spp), akar lutut (Bruguiera spp), akar pasak 

(Sonneratia spp, Avicenna spp) dan akar papan (Heritiera spp). 

2. Buah yang bersifat viviparious (buah berkecambah saat masih 

menempel di pohon induk) seperti pada Rhizophora spp dan Ceriops 

spp. 

3. Adanya zonasi yang berbeda mulai dari pinggir pantai sampai 

pedalaman (transisi zonasi) 

4. Berbagai jenis fauna yang berasosiasi dengan ekosistem mangrove 

seperti berbagai jenis burung, serangga dan primata yang hidup di 

tajuk pohon serta keanekaragaman jenis fauna yang hidup di dasar 

mangrove seperti babi hutan, biawak, buaya, ular,udang, ikan, kerang, 

kepiting dan sebagainya. 

5. Atraksi budaya atau adat penduduk setempat yang berkaitan dengan 

sumber daya mangrove. 
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6. Hutan-hutan mangrove yang dikelola secara rasional untuk 

pertambakan tumpang sari maupun penebangan serta pembuatan 

garam bisa menarik perhatian wisatawan. 

6. Valuasi Ekonomi 

Valuasi ekonomi merupakan suatu satu cara yang digunakan untuk 

memberikan nilai kuantitatif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan 

sumber daya alam dan lingkungan terlepas baik dari nilai pasar (market 

value) atau non pasar (non market value ). Tujuan dari studi valuasi adalah 

untuk menentukan besarnya Total Economic Value (TEV) pemanfaatan 

sumberdaya alam dan lingkungan (Noya, 2012). 

Menurut Rawi (2012) dalam rangka untuk memperoleh nilai 

ekonomi, sangat penting untuk memahami hubungan interaksi manusia 

dan lingkungan. Selain itu, dengan mengukur preferensi konsumen, 

peneliti akan dapat mengukur Willingness to Pay (WTP) untuk kedua 

aspek publik dan swasta. WTP memiliki hubungan formal dengan kurva 

permintaan. Kurva permintaan menunjukkan hubungan antara kuantitas 

yang baik bahwa konsumen bersedia untuk membeli dan harga yang baik. 

Dalam hal ini surplus ekonomi (economic surplus) diperoleh dari 

penjumlahan surplus konsumen dan surplus produsen (producers surplus). 

Surplus konsumen (consumers surplus) didefinisikan sebagai perbedaan 

antara apa yang konsumen bersedia membayar untuk yang baik dan 

jumlah yang harus dibayarkan (harga sebenarnya dibayar) yaitu manfaat 

menghasilkan dari mengkonsumsi yang baik.  
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  Sumber: Adrianto dkk. (2004) 

Gambar 2.4 Surplus Konsumen dan Surplus Produsen 

 

Gambar 2.4 memperlihatkan bahwa surplus konsumen terjadi 

apabila jumlah maksimum yang mampu konsumen bayar lebih besar dari 

jumlah yang secara actual harus dibayar untuk mendapatkan barang atau 

jasa. Sementara itu, surplus produsen terjadi ketika jumlah yang diterima 

produsen lebih besar dari jumlah yang harus dikeluarkan untuk 

memproduksi sebuah barang atau jasa. 

 Peran valuasi ekonomi terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan 

lingkungan sangat penting dalam penentuan suatu kebijakan 

pembangunan. Menurunnya kualitas sumberdaya alam dan lingkungan 

merupakan masalah ekonomi, sebab kemampuan sumber daya alam 

tersebut menyediakan barang dan jasa menjadi semakin berkurang, 

terutama pada sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dalam hal 

ini TEV merupakan penjumlahan dari nilai ekonomi berbasis pemanfaatan 

atau penggunaan (Use Value/UV) dan nilai ekonomi berbasis bukan 
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pemanfaatan atau penggunaan langsung (Non Use Value/NUV). UV terdiri 

dari nilai-nilai penggunaan langsung (Direct Use Value/DUV), nilai 

ekonomi penggunaan tidak langsung (Indirect Use Value/IUV), nilai 

pilihan (Option Value/OV). Sementara itu, nilai ekonomi berbasis bukan 

pada pemanfaatan (NUV) terdiri dari 2 komponen nilai yaitu nilai bequest 

(Bequest Value/BV) dan nilai eksistensi (Existence Value/EV). Konsep 

TEV merupakan komponen penting dari valuasi ekonomi. Ini adalah 

kerangka yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memperkirakan nilai 

moneter semua manfaat ekonomi masyarakat.  

Adapun Stated Preference Methods merupakan metode pelitian yang 

menggunakan pernyataan individu dengan melibatkan preferensinya dalam 

menilai manfaat dari beberapa pilihan yang ditawarkan dan merupakan 

bagian dari Willingness to Pay (Zuraida, 2013). Berikut adalah hirarkinya: 
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a. Willingness to Pay (WTP) 

Secara umum, nilai ekonomi didefinisikan sebagai pengukuran 

jumlah maksimum seseorang yang ingin mengorbankan barang dan jasa 

untuk memperoleh barang dan jasa lainnya yang secara umum disebut 

willingness to pay atau keinginan membayar. Dalam menggunakan 

pengukuran ini, nilai ekologis ekosistem bias diterjemahkan ke dalam 

bahasa ekonomi dengan mengukur nilai dari barang dan jasa tersebut. 

Keinginan membayar juga dapat diukur dalam bentuk kenaikan 

pendapatan yang menyebabkan seseorang berada dalam posisi indifferent 

terhadap perubahan eksogenous. Perubahan ini bisa terjadi karena 

perubahan harga (misalnya akibat sumber daya yang semakin langka) atau 

karena perubahan kualitas sumber daya. Dengan demikian konsep WTP 

ini terkait erat dengan konsep Compensating Variation dan Equivalent 

Variation dalam teori permintaan. WTP dapat juga diartikan sebagai 

jumlah maksimal yang seseorang bersedia bayarkan untuk menghindari 

terjadinya penurunan sesuatu tersebut (Sumakul, 2014). 

b. Contingent Valuation Method (CVM) 

Merupakan metode yang dianggap dapat digunakan untuk 

menghitung jasa-jasa lingkungan/fungsi ekosistem yang dianggap tidak 

memiliki nilai guna. Misalnya, nilai jasa kebersihan lingkungan, nilai 

kerugian atas kemacetan transportasi, nilai kerugian masyarakat atas 

bahaya banjir akibat kerusakan lingkungan dimana hal-hal tersebut sulit 

diukur dari sudut pandang pasar (Munthe, 2014). CVM adalah metode 
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valuasi berdasarkan survei yang digunakan untuk memberikan penilaian 

moneter pada barang atau komoditas lingkungan. Ide yang mendasari 

metode ini adalah bahwa sesungguhnya orang-orang memiliki preferensi, 

yang tersembunyi, untuk semua komoditas lingkungan. 

Pendekatan CVM pada hakikatnya bertujuan untuk mengetahui 

keinginan untuk membayar (willingness to pay atau WTP) dan keinginan 

menerima (willingness to accept atau WTA) dari masyarakat. Jika individu 

ditanya tidak memiliki ha katas dasar barang dan jasa yang dihasilkan dari 

sumber daya alam maka pengukuran yang digunakan adalah WTP, 

sebaliknya jika individu ditanya memiliki hak atas sumber daya, maka 

pengukuran yang digunakan adalah WTA (Mubarok dan Ciptomulyono, 

2012). 

c. Travel Cost Method (TCM) 

Metode ini kebanyakan digunakan untuk menganalisis permintaan 

terhadap rekreasi di alam terbuka. Secara prinsip, metode ini mengkaji 

biaya yang dikeluarkan setiap individu untuk mendatangi tempat-tempat 

rekreasi, misalnya untuk menyalurkan hobi memancing di pantai, seorang 

konsumen akan mengorbankan biaya dalam bentuk waktu dan uang untuk 

mendatangi tempat tersebut.  

TCM ini digunakan untuk mengukur manfaat dan biaya akibat: 

1. Perubahan biaya akses (tiket masuk) bagi suatu tempat rekreasi 

2. Penambahan tempat rekreasi baru 

3. Perubahan kualitas lingkungan tempat rekreasi 
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4. Penutupan tempat rekreasi yang ada 

Hasil studi dengan menggunakan TCM menunjukkan bahwa 

terjadi hubungan negatif antara biaya perjalanan dan tingkat kedatangan 

pengunjung di suatu tempat wisata. Artinya semakin tinggi biaya 

perjalanan, semakin sedikit jumlah pengunjung. 

Tujuan utama TCM adalah ingin mengetahui nilai kegunaan (use 

value) dari sumber daya alam melalui pendekatan proxy. Dengan kata lain, 

yang dikeluarkan untuk mengkonsumsi jasa dari sumber daya alam 

digunakan untuk menentukan harga sumber daya tersebut. Asumsi dasar 

yang digunakan pada pendekatan TCM ini adalah bahwa utilitas dari 

setiap konsumen terhadap aktivitas, misalnya rekreasi bersifat dapat 

dipisahkan. Artinya fungsi permintaan kegiatan rekreasi tidak dipengaruhi 

oleh permintaan kegiatan lain (e-books.google.co.id diakses tanggal 29 

Februari 2016) 

B. Penelitian Terdahulu 

Beberapa studi telah dilakukan di negara-negara lain terkait dengan 

valuasi ekonomi hutan mangrove, seperti yang telah dilakukan  oleh Ekka 

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

Restoration of Natural Ecosystem: A Study of Sundarban Mangroves 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 
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maksimum yang responden bersedia membayar adalah Rs.10 (40,07 

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

tawaran meningkat namun kesediaan untuk membayar menurun hal ini 

dikarenakan pada saat yang sama tingkat pendapatan rendah dan standar 

hidup miskin melarang mereka untuk membayar lebih guna konservasi 

dan restorasi mangrove. Sehingga menjadi mustahil bagi mereka 

membayar jumlah yang lebih tinggi untuk restorasi meskipun mereka 

sadar akan pentingnya mangrove. Kriteria Wald dari kemungkinan 

maksimum memperkirakan bahwa hanya 3 variabel, yaitu Nilai tawaran, 

cara pembayaran dan persepsi degradasi mangrove signifikan terhadap 

kesediaan membayar dan variabel lain seperti usia, pendidikan, 

pendapatan, jarak, status pekerjaan tidak signifikan terhadap kesediaan 

untuk membayar restorasi mangrove. Perkiraan rasio odds menunjukkan 

bahwa nilai ketika ada peningkatan 1 orang untuk persepsi respon negatif 

terhadap degradasi maka probabilitas WTP akan menurun 76,4 persen. 

Demikian juga untuk pembayaran kepada LSM atau badan otonom, juga 

akan menurunkan WTP sebesar 3,4 persen. Untuk nilai tawaran prediktor 

peningkatan 1 Rupee pajak akan meningkatkan WTP sebesar 4,5 persen 

serta tingkat jabatan pekerjaan tidak signifikan berkontribusi dalam 

kesediaan membayar. 

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) 
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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 

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. 

Secara khusus, peningkatan dalam hal jenis akomodasi berkisar dari 

RM113.33 ke RM 205.50 bagi wisatawan lokal dan RM136.50 untuk 

RM169.71 bagi wisatawan asing. WTP untuk meningkatkan waktu 

perjalanan dari daratan dengan rentang pulau dari RM0.43 ke RM1.75 

untuk wisatawan domestik, yang bertentangan dengan nilai-nilai yang 

diberikan oleh wisatawan asing, mulai dari RM0.29 ke RM1.50. WTP 

untuk pilihan akomodasi yang terletak lebih dekat ke daerah pantai 

berkisar dari RM3.14 ke RM11.25 untuk wisatawan lokal. Nilai ini lebih 

rendah dibandingkan WTP yang diberikan oleh wisatawan asing, yang 

berkisar dari RM10.55 ke RM15.57. Mengenai isu-isu lingkungan, studi 

ini menemukan bahwa semua atribut yang signifikan secara statistik bagi 

wisatawan lokal dan asing. Para wisatawan lokal 'WTP untuk perubahan 

jumlah spesies ikan dan karang berkisar antara RM4.31 untuk RM6.70, 

sedangkan wisatawan asing' WTP berkisar antara RM3.50 untuk RM6.73. 
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Adapun jumlah penyu bersarang, penduduk setempat bersedia membayar 

antara RM3.78 dan RM4.76 sedangkan wisatawan asing yang bersedia 

membayar antara RM2.28 dan RM4.14 untuk tingkat atribut yang berbeda. 

Akhirnya untuk menghindari kemacetan saat turut berpartisipasi dalam 

kegiatan air, WTP oleh penduduk setempat berkisar antara RM2.80 untuk 

RM13.37, dan WTP di antara wisatawan asing berkisar dari RM1.99 ke 

RM11.37.  

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. 

Criddle, dkk. (2014) melakukan penelitian di India dengan judul: 

Importance of Mangrove Conservation and Valuation to Women and Men-

A Case Study of Pichavaram Mangroves in India, penelitian  ini dilakukan 

pada responden sebanyak 120 orang, 72 (60 persen) responden adalah 
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perempuan dan 48 (40 persen) adalah laki-laki. Usia responden perempuan 

berkisar dari hampir 15 sampai 50 tahun dengan rata-rata 30 tahun, 

sedangkan responden laki-laki berkisar antara 20 hingga 75 tahun dengan 

rata-rata 40 tahun. Sebagian besar responden perempuan serta responden 

pria berpendidikan SMA. Mayoritas responden perempuan (52,7 persen) 

memiliki keluarga kecil dengan jumlah anggota keluarga yang mulai dari 

satu sampai empat, dibandingkan dengan responden laki-laki yang 

mayoritas (58,3 persen) memiliki keluarga besar dengan jumlah anggota 

keluarga yang mulai dari lima menjadi delapan. Diantara 72 responden 

perempuan, 75 persen dari responden bersedia membayar demi konservasi 

mangrove Pichavaram dan pembangunan, lalu diantara 48 responden laki-

laki, 71 persen responden bersedia membayar untuk mangrove 

Pichavaram. Karena sampel dari responden dipilih secara acak dari 

populasi mereka, perbedaan persentase dari WTP untuk kategori 

perempuan dan laki-laki yang tidak signifikan secara statistik. Rata-rata 

jumlah responden perempuan WTP nya adalah sekitar INR. 686 per tahun 

(USD 15, per tingkat perkiraan mata uang selama tahun 2010: 1 USD = 

INR. 45), dan berkisar dari INR. 50 (USD 1.11) untuk INR. 6.000 (USD 

133) per tahun. Kemudian ada lima responden perempuan yang 

menyatakan bahwa mereka akan membayar lebih dari INR. 1.000 per 

tahun. Rata-rata dari WTP responden laki-laki INR. 916 (USD 20) per 

tahun dengan berkisar dari INR. 100 (USD 2) ke INR. 6.000 (USD 133) 

per tahun. Responden yang tidak bersedia membayar uang diminta untuk 
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menyebutkan alasan keengganan mereka untuk membayar, alasan yang 

paling penting diberikan adalah bahwa pemerintah dan bukan penduduk 

desa harus membayar selain itu beberapa penduduk desa tidak mampu 

membayar dan beberapa warga desa tidak tertarik dalam hal ini.  

C. Hipotesis Penelitian 

1. Diduga biaya rekreasi berpengaruh positif signifikan terhadap pilihan 

pengunjung 

2. Diduga kondisi hutan mangrove berpengaruh positif signifikan 

terhadap pilihan pengunjung 

3. Diduga tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap 

pilihan pengunjung 

4. Diduga atribut lokasi hutan mangrove berpengaruh positif terhadap 

pilihan pengunjung 

D. Kerangka Pemikiran 

Kondisi hutan mangrove yang ada saat ini berada dalam situasi 

yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini terlihat dari luas hutan mangrove 

yang mengalami penyusutan setiap tahunnya. Keadaan ini tidak terlepas 

dari kerusakan yang disebabkan oleh alam dan terutama manusia. 

Lestarinya kawasan hutan mangrove sangat dipengaruhi oleh aktifitas 

yang terjadi di sekitar hutan itu sendiri. Adapun aktifitas yang dapat 

membantu untuk memperbaiki kualitas lingkungan hutan mangrove itu 

adalah adanya partisipasi dari pengunjung yang timbul secara 

berkelanjutan. Pengunjung juga berpartisipasi dalam memilih beberapa 
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alternatif pilihan yang memang disediakan untuk memperbaiki kualitas 

lingkungan hutan mangrove. Atribut-atribut yang mempengaruhi 

pengunjung untuk memilih beberapa pilihan tersebut adalah biaya rekreasi, 

kondisi hutan mangrove, tingkat pendidikan pengunjung dan atribut lokasi 

(perbaikan fasilitas jalan) hutan mangrove. 

Tingkat partisipasi tersebut dapat dinilai dari tindakan-tindakan 

pengunjung untuk memperbaiki kualitas lingkungan hutan mangrove 

misalnya pengunjung bersedia untuk mengeluarkan biaya tambahan demi 

lestarinya hutan mangrove dan lain sebagainya. 

Hasil yang diharapkan dengan adanya partisipasi pengunjung 

dalam memilih alternatif pilihan yang disediakan untuk memperbaiki 

kualitas lingkungan hutan mangrove adalah terciptanya kawasan hutan 

mangrove yang lestari serta dapat dijadikan sebagai lahan konservasi 

untuk pelestarian flora maupun fauna yang hampir punah di hutan 

mangrove. Selain itu pula hutan mangrove yang memiliki kualitas 

lingkungan baik dapat dijadikan tujuan ekowisata oleh pengunjung yang 

merupakan masyarakat sekitar maupun pengunjung yang berasal dari luar 

kota. Berikut kerangka pemikirannya: 
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Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran 


