
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hutan Mangrove 

 

1.  Pengertian Hutan Mangrove 

 

Hutan mangrove sering kali disebut dengan hutan bakau. Akan tetapi sebenarnya 

istilah bakau hanya merupakan nama dari salah satu jenis tumbuhan penyusun 

hutan mangrove, yaitu Rhizopora spp. Oleh karena itu, istilah hutan mangrove 

sudah ditetapkan sebagai nama baku untuk mangrove forest (Dahuri, 1996). 

 

Mangrove merupakan pohon yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut 

(intertidal trees), ditemukan di sepanjang pantai tropis di seluruh dunia. Pohon 

mangrove memiliki adaptasi fisiologis secara khusus untuk menyesuaikan diri 

dengan garam yang ada di dalam jaringannya. Mangrove juga memiliki adaptasi 

melalui sistem perakaran untuk menyokong dirinya di sedimen lumpur yang halus 

dan mentransportasikan oksigen dari atmosfer ke akar.  Sebagian besar mangrove 

memiliki benih terapung yang diproduksi setiap tahun dalam jumlah besar dan 

terapung hingga berpindah ke tempat baru untuk berkelompok (Kusmana, 1997). 

 

Bangen (2001) menyebutkan karakteristik hutan mangrove sebagai berikut: 

a. Umumnya tumbuh pada daerah intertidal yang jenis tanahnya berlumpur, 

berlempung atau berpasir. 
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b. Daerahnya tergenang air laut secara berkala, baik setiap hari maupun yang 

hanya tergenang pada saat pasang purnama. Frekuensi genangan menentukan 

komposisi vegetasi hutan mangrove. 

c. Menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat. 

d. Terlindung dari gelombang besar dan arus pasang surut yang kuat. Air 

bersalinitas payau (2-22 permil) hingga asin (mencapai 38 permil). 

 

2. Struktur Vegetasi Mangrove 

 

Vegetasi hutan mangrove di Indonesia memiliki keanekaragaman jenis yang 

tinggi, dengan jumlah jenis tercatat sebanyak 202 jenis yang terdiri dari 89 jenis 

pohon, 5 jenis palem, 19 jenis liana, 44 jenis epifit dan 1 jenis sikas. Hanya 

terdapat kurang lebih 47 jenis tumbuhan yang spesifik hutan mangrove. Di dalam 

hutan mangrove, paling tidak terdapat salah satu jenis tumbuhan sejati 

penting/dominan yang termasuk ke dalam 4 famili: Rhizoporaceae (Rhizopora, 

Bruguiera dan Ceriops), Sonneratiaceae (Sonneratia), Avicenniaceae (Avicennia) 

dan Meliaceae (Xylocarpus) (Bengen 2001). 

 

Secara sederhana, mangrove umumnya tumbuh dalam 4 zona (Noor dan 

Suryadiputra, 1999), yaitu: 

a. Mangrove Terbuka. 

Daerah yang paling dekat dengan laut, dengan substrat agak berpasir, sering 

ditumbuhi oleh Avicennia spp. Pada zonasi ini, biasanya berasosiasi dengan 

Sonneratia spp. yang dominan tumbuh pada lumpur dalam yang kaya bahan 

organik (Bengen, 2001). 
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b. Mangrove Tengah. 

Mangrove di zona ini terletak di belakang mangrove zona terbuka. Di zona ini 

umumnya didominasi oleh Rhizopora spp. Selain itu sering juga dijumpai 

Bruguiera spp. dan Xylocarpus spp. (Noor dan Suryadiputra, 1999 dan Bengen, 

2001). 

c. Mangrove Payau. 

Zona ini berada di sepanjang sungai berair payau sampai tawar. Zona ini biasanya 

didominasi oleh komunitas Nypa dan Sonneratia (Noor dan Suryadiputra, 1999). 

d. Mangrove Daratan. 

Mangrove berada di zona perairan payau atau hampir tawar di belakang jalur hijau 

mangrove yang sebenarnya. Jenis-jenis yang utama ditemukan pada zona ini 

termasuk Ficus microcarpus, Intsia bijuga, N. fruticans, Lumnitzera racemosa, 

Pandanus spp. dan Xylocarpus moluccensis. Zona ini memiliki kekayaan jenis 

tinggi daripada zona lainnya (Noor dan Suryadiputra, 1999). 

 

3. Fungsi dan Manfaat Hutan Mangrove 

 

Fungsi dan manfaat hutan magrove dalam kehidupan masyarakat yang hidup di 

daerah pesisir sangat banyak sekali.  Baik itu langsung dirasakan oleh penduduk 

sekitar maupun manfaat dan fungsi yang tidak langsung dari hutan mangrove itu 

sendiri.  Fungsi hutan mangrove dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu 

biologis/ekologis, fisik, dan  ekonomi atau produksi. 
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a. Fungsi dan Manfaat Biologis/Ekologis. 

 

Hutan mangrove sebagai sebuah ekosistem terdiri dari komponen biotik dan 

abiotik.  Komponen biotik terdiri dari vegetasi mangrove yang meliputi 

pepohonan, semak, dan fauna.  Sedangkan komponen abiotik yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan hutan mangrove adalah pasang surut air laut, 

lumpur berpasir, ombak laut, pantai yang landai, salinitas laut, dan lain 

sebagainya. 

 

Secara biologi hutan mangrove mempunyai fungsi sebagai daerah berkembang 

biak (nursery ground), tempat memijah (spawning ground), dan mencari makanan 

(feeding ground) untuk berbagai organisme yang bernilai ekonomis khususnya 

ikan dan udang. Habitat berbagai satwa liar antara lain, reptilia, mamalia, dan 

lain-lain. Selain itu, hutan mangrove juga merupakan sumber plasma nutfah. 

 

Ekosistem hutan mangrove memiliki produktivitas yang tinggi. Produktivitas 

primer ekosistem mangrove ini sekitar 400-500 gram karbon/m
2
/tahun adalah 

tujuh kali lebih produktif dari ekosistem perairan pantai lainnya. Oleh karenanya, 

ekosistem mangrove mampu menopang keanekaragaman jenis yang tinggi. Daun 

mangrove yang berguguran diuraikan oleh fungi, bakteri dan protozoa menjadi 

komponen-komponen bahan organik yang lebih sederhana (detritus) yang menjadi 

sumber makanan bagi banyak biota perairan (udang, kepiting dan lain-lain) 

(Kustanti, 2011). 
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b. Fungsi dan Manfaat Fisik. 

 

Secara fisik hutan mangrove menjaga garis pantai agar tetap stabil, melindungi 

pantai dan tebing sungai, mencegah terjadinya erosi laut serta sebagai perangkap 

zat-zat pencemar dan limbah, mempercepat perluasan lahan, melindungi daerah di 

belakang mangrove dari hempasan dan gelombang dan angin kencang, mencegah 

intrusi garam (salt intrution) ke arah darat, mengolah limbah organik, dan 

sebagainya (Kusmana, 2008).   

 

Istiyanto, Utomo dan Suranto (2003) menyimpulkan bahwa rumpun bakau 

(Rhizophora spp.) memantulkan, meneruskan, dan menyerap energi gelombang 

tsunami yang diwujudkan dalam perubahan tinggi gelombang tsunami ketika 

menjalar melalui rumpun tersebut.  Hasil pengujian tersebut dapat digunakan 

dalam pertimbangan awal bagi perencanaan penanaman hutan mangrove bagi 

perendaman penjalaran gelombang tsunami di pantai. 

 

Vegetasi mangrove juga dapat menyerap dan mengurangi pencemaran (polutan).  

Jaringan anatomi tumbuhan mangrove mampu menyerap bahan polutan, misalnya 

seperti jenis Rhizophora mucronata dapat menyerap 300 ppm Mn, 20 ppm Zn, 15 

ppm Cu , dan pada daun Avicennia marina terdapat akumulasi Pb³ 15 ppm, Cd³ 

0,5 ppm,   Ni³ 2,4 ppm (Mukhtasor, 2007) 

 

c. Fungsi dan Manfaat Ekonomi atau Produksi. 

 

Mangrove sejak lama telah dimanfaatkan oleh masyarakat yang tinggal di 

sekitarnya. Tercatat sekitar 67 macam produk yang dapat dihasilkan oleh 

ekosistem hutan mangrove dan sebagian besar telah dimanfaatkan oleh 
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masyarakat, misalnya untuk bahan bakar (kayu bakar, arang, alkohol); bahan 

bangunan (tiang-tiang, papan, pagar); alat-alat penangkapan ikan (tiang sero, 

bubu, pelampung, tanin untuk penyamak); tekstil dan kulit (rayon, bahan untuk 

pakaian, tanin untuk menyamak kulit); makanan, minuman dan obat-obatan (gula, 

alkohol, minyak sayur, cuka); peralatan rumah tangga (mebel, lem, minyak untuk 

menata rambut); pertanian (pupuk hijau); chips untuk pabrik kertas dan lain-lain 

(Kustanti, 2011) 

 

Dari kawasan hutan mangrove dapat diperoleh tiga macam manfaat. Pertama, 

berupa hasil hutan, baik bahan pangan maupun bahan keperluan lainnya. Kedua, 

berupa pembukaan lahan mangrove untuk digunakan dalam kegiatan produksi 

baik pangan maupun non-pangan serta sarana/prasarana penunjang dan 

pemukiman. Manfaat ketiga berupa fungsi fisik dari ekosistem mangrove berupa 

perlindungan terhadap abrasi, pencegah terhadap rembesan air laut dan lain-lain 

fungsi fisik. 

 

B. Ekowisata 

 

1. Pengertian Pariwisata 

 

 Secara etimologis, kata “pariwisata” berasal dari Sansekerta yang terdiri dari 

„pari‟ dan „wisata‟ yang artinya:  pari berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar 

atau berkeliling dan juga berarti lengkap. Sedangkan wisata berarti perjalanan atau 

dapat diartikan sebagai perjalanan yang dalam hal ini sinonim dengan kata travel. 

Secara garis besar, pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan keliling yang 
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dilakukan dari satu tempat ke tempat yang lain, dalam bahasa Inggrisnya dikenal 

dengan tour (Yoeti, 1996). 

  

Adapaun definisi pariwisata menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut (Yoeti, 

1996):  

a. Herman V. Schulard dari Austria.  

Pada tahun 1910 membuat batasan yang menekankan pada sudut pandang 

ekonomi yaitu: pariwisata adalah sejumlah kegiatan terutama yang ada kaitannya 

dengan perekonomian. Secara langsung berhubungan dengan masuknya orang 

asing –asing melalui lalu lintas di suatu negara tertentu kota dan daerah, dan 

pendapat ini dibenarkan oleh J. James dan S.J. Spallane, “ pariwisata seringkali 

dipandang sebagai berkembang atau mundur, maka banyak negara atau 

pemerintah dipengaruhi secara ekonomis”. 

b. K. Kraf dan Hunzicker. 

Batasan yang bersifat teknis dikemukakan oleh dua guru besar Swiss, yaitu K. 

Kraf dan Hunzicker yang juga dianggap sebagai Bapak Ilmu Pariwisata yang 

terkenal mengatakan bahwa “kepariwisataan adalah keseluruhan dari gejala-gejala 

yang ditimbulkan oleh perjalanan dan pendiaman orang-orang asing serta 

penyediaan tempat tinggal sementara, asalkan orang asing tersebut tidak tinggal 

menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktivitas yang bersifat sementara 

tersebut”.  

 

Berdasarkan batasan-batasan yang dikemukakan oleh pakar tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk 

sementara yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud 



13 
 

bukan untuk menetap atau bertempat tinggal di daerah tersebut dengan mencari 

nafkah di tempat yang Ia kunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati 

perjalanan yang dilakukan tersebut guna kepuasan bertamasya dan berekreasi 

serta untuk memenuhi keinginan individu yang melaksanakannya. 

 

2. Potensi dan Daya Tarik Wisata 

 

 

Potensi wisata adalah berbagai sumber daya yang terdapat di sebuah daerah 

tertentu yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Dengan kata lain, 

potensi wisata adalah berbagai sumber daya yang dimiliki oleh suatu tempat dan 

dapat dikembangkan menjadi suatu atraksi wisata (tourist attraction) yang 

dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek-

aspek lainnya (Pendit, 2003). 

 

Daya tarik atau atraksi wisata menurut Yoeti (1996) adalah segala sesuatu yang 

dapat menarik wisatawan untuk berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata, 

seperti:  

a. Alam ( Nature), yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam yang dimanfaatkan 

dan diusahakan di tempat objek wisata yang dapat dinikmati dan memberikan 

kepuasan kepada wisatawan. Contohnya, pemandangan alam, pegunungan, flora 

dan fauna.  

b. Budaya (Culture), yaitu segala sesuatu yang berupa daya tarik yang berasal dari 

seni dan kreasi manusia. Contohnya, upacara keagamaan, upacara adat dan tarian 

tradisional. 
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c. Buatan Manusia (Man made), yaitu segala sesuatu yang berasal dari karya 

manusia, dan dapat dijadikan sebagai objek wisata seperti benda-benda sejarah, 

kebudayaan, religi serta tata cara manusia.  

d. Manusia ( Human being), yaitu segala sesuatu dari aktivitas manusia yang khas 

dan mempunyai daya tarik tersendiri yang dapat dijadikan sebagi objek wisata. 

Contohnya, Suku Asmat di Irian Jaya dengan cara hidup mereka yang masih 

primitife dan memiliki keunikan tersendiri.  

 

Pengertian Daya Tarik Wisata menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 

10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan Bab I, pasal 5, menyebutkan sebagai 

berikut ”daya tarik wisata” adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, 

keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayan alam, budaya dan 

hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 

 

3. Pengertian Objek Wisata  

 

Objek wisata adalah salah satu komponen yang penting dalam industri pariwisata 

dan salah satu alasan pengunjung melakukan perjalanan (something to see). Di 

luar negri objek wisata disebut tourist atraction (atraksi wisata), sedangkan di 

Indonesia lebih dikenal dengan objek wisata. 

 
Mengenai pengertian objek wisata, kita dapat melihat dari beberapa sumber antara 

lain:  

a. Peraturan Pemerintah No.24/1979. 

Objek wisata adalah perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta 

sejarah bangsa dan tempat keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk 

dikunjungi.  
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b. SK MENPARPOSTEL No.KM 98/PW:102/MPPT-87. 

Objek wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata 

yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan 

sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.  

 

Menurut Yoeti (1996), suatu daerah untuk menjadi daerah tujuan wisata (DTW) yang 

baik, harus mengembangkan tiga hal agar daerah tersebut menarik untuk dikunjungi, 

yakni:  

a. Adanya sesuatu yang dapat dilihat (something to see), maksudnya adanya sesuatu 

yang menarik untuk dilihat, dalam hal ini objek wisata yang berbeda dengan 

tempat-tempat lain (mempunyai keunikan tersendiri). Disamping itu perlu juga 

mendapat perhatian terhadap atraksi wisata yang dapat dijadikan sebagi 

entertainment bila orang berkunjung nantinya.  

b. Adanya sesuatu yang dapat dibeli (something to buy), yaitu terdapat sesuatu yang 

menarik yang khas untuk dibeli dalam hal ini dijadikan cendramata untuk dibawa 

pulang ke tempat masing-masing sehingga di daerah tersebut harus ada fasilitas 

untuk dapat berbelanja yang menyediakan souvenir maupun kerajinan tangan 

lainnya dan harus didukung pula oleh fasilitas lainnya seperti money changer dan 

bank.   

c. Adanya sesuatau yang dapat dilakukan (something to do), yaitu suatu aktivitas 

yang dapat dilakukan di tempat itu yang bisa membuat orang yang berkunjung 

merasa betah di tempat tersebut.  

 

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu objek wisata yang baik dan 

menarik untuk dikunjungi harus mempunyai keindahan alam dan juga harus memiliki 
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keunikan dan daya tarik untuk dikunjungi dan juga didukung oleh fasilitas pada saat 

menikmatinya. 

 

4. Ekowisata 

 

Ekowisata diperkenalkan pertama kali oleh Ceballos-Lascurain (Higham, 1997) 

yang mendefinisikan bahwa ekowisata sebagai kunjungan ke daerah-daerah yang 

masih bersifat alami yang relatif masih belum terganggu dan terpolusi dengan 

tujuan spesifik untuk belajar, mengagumi dan menikmati pemandangan alam 

dengan tumbuhan satwa liar serta budaya (baik masa lalu maupun sekarang) yang 

ada di tempat tersebut. 

 

Menurut Yoeti (1996) berbeda dengan wisata konvensional, ekowisata merupakan 

kegiatan wisata yang menaruh perhatian besar terhadap kelestarian sumberdaya 

pariwisata. Dari definisi ini ekowisata dipandang dari tiga perspektif yaitu:  

a. Ekowisata sebagai produk yang merupakan semua atraksi yang berbasis pada 

sumberdaya alam.   

b. Ekowisata sebagai pasar yang merupakan perjalanan yang diarahkan pada 

upaya-upaya pelestarian lingkungan.  

c. Ekowisata sebagai pendekatan pengembangan yang merupakan metode 

pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pariwisata secara ramah 

lingkungan. Di sini kegiatan wisata bertanggung jawab terhadap 

kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan sangat ditekan dan 

merupakan ciri khas ekowisata.  
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Ekowisata merupakan suatu bentuk wisata yang mengadopsi prinsip-prinsip 

pariwista berkelanjutan yang membedakannya dengan wisata lain. Dalam 

prakteknya hal ini terlihat dalam bentuk kegiatan wisata, seperti: 

a. Secara aktif menyumbang kegiatan konservasi alam dan budaya 

b. Melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan, pengembangan, 

pengelolaan wisata, serta memberikan sumbangan positif terhadap 

kesejahteraan mereka. 

c. Dilakukan dalam bentuk wisata independen atau diorganisasi dalam bentuk 

kelompok kecil (Higham, 1997).  

 

Dengan kata lain ekowisata adalah wisata berbasis alam yang memberikan 

dampak kecil bagi kerusakan alam dan budaya lokal sekaligus menciptakan 

peluang kerja dan pendapatan serta membantu kegiatan konservasi alam itu 

sendiri. 


