
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Fungsi ekologi hutan mangrove merupakan satu dari dua fungsi lain ekosistem 

mangrove, yakni sebagai fungsi ekonomi dan fungsi sosial (Kustanti, 2011).  

Ketiga pengkategorian fungsi tersebut mampu memberikan kontribusi positif 

sehingga bermanfaat bagi kehidupan manusia.  Hutan mangrove diketahui 

memiliki manfaat ganda (multiple use) yang dapat dibedakan atas manfaat 

langsung dan manfaat tidak langsung.  Menurut Kustanti (2011), manfaat 

langsung merupakan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung kegunaannya 

dan nilainya dapat dikuantitatifkan dalam pemenuhan kebutuhan manusia dari 

hasil hutan berupa barang dan jasa.  Manfaat tidak langsung yaitu manfaat yang 

nyata namun sulit dirasakan dan dikuantitatifkan nilainya. 

 

Fungsi ekologi hutan mangrove dapat dirasakan dari manfaat tidak langsung.  

Menurut Rahmawaty (2006), beberapa fungsi ekologi yang dimiliki hutan 

mangrove adalah sebagai daerah asuhan (nursery ground), daerah untuk mencari 

makan (feeding ground) dan daerah pemijahan (spawning ground) bagi berbagai 

biota laut, tempat bersarangnya burung, habitat alami bagi berbagai jenis biota, 

sumber plasma nutfah (hewan, tumbuhan dan mikroorganisme) dan pengontrol 

penyakit seperti malaria. 
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Malaria merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi Protozoa dari 

genus Plasmodium yang berisiko kematian tinggi dengan proses penularan yang 

relatif cepat.  Penyakit malaria hanya terjadi melalui perantara (vektor) nyamuk 

betina khususnya Anopheles sp.  Terdapat sekitar 80 spesies Anopheles sp. di 

Indonesia, sedangkan yang dinyatakan sebagai vektor malaria sebanyak 22 spesies 

dengan tempat perindukan yang berbeda-beda.  Spesies nyamuk di Sumatera yang 

sudah dinyatakan sebagai vektor adalah Anopheles sundaicus, Anopheles 

maculatus, Anopheles nigerimus, Anopheles sinensis, dan Anopheles lettife 

(Ahmadi, 2008). 

 

Penyakit malaria ini dapat menyerang siapa saja terutama penduduk yang tinggal 

di daerah yang merupakan lokasi sesuai dengan kebutuhan nyamuk untuk 

berkembang.  Berdasarkan tempat perkembangbiakannya, vektor malaria 

dikelompokkan ke dalam tiga tipe yaitu yang berkembang biak di persawahan, 

perbukitan/hutan dan pantai/aliran sungai.  Keterkaitan antara penyakit dan hutan 

merupakan suatu hubungan rumit yang saling memengaruhi (Center For 

Internatioanal Forestry Research, 2007). 

 

Hutan mangrove sebagai habitat nyamuk dapat memengaruhi kehidupan larva 

nyamuk karena kanopi tegakan mangrove dapat menghalangi sinar matahari yang 

masuk atau melindungi dari serangan makhluk hidup lain, sehingga larva tersebut 

dapat berkembang biak dengan baik di dalam hutan mangrove tersebut (Ahmadi, 

2008).  Munculah asumsi bahwa adanya hutan mangrove sebagai habitat nyamuk, 

maka daerah jelajah nyamuk khususnya Anopheles sp. hanya di dalam dan sekitar 

hutan mangrove itu saja, sehingga kawasan penduduk akan aman dari serangan 
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nyamuk tersebut pada radius jarak tertentu.  Berbeda jika kualitas dan kuantitas 

hutan mangrove tersebut tidak baik, seperti terjadinya pembukaan areal hutan 

mangrove yang dapat menimbulkan masalah kesehatan. Kementerian Kesehatan 

RI (2011) telah membuktikan bahwa populasi nyamuk meningkat sebagai akibat 

ditebangnya hutan mangrove, sehingga dapat menimbulkan kerawanan terhadap 

wabah penyakit malaria. 

 

Kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor pembangun kesejahteraan 

sosial yang sangat perlu diperhatikan, oleh karena itu pengaruh ekosistem hutan 

mangrove terhadap ketahanan penyakit malaria perlu diketahui khususnya angka 

kejadian pada masyarakat di sekitar hutan mangrove di Kecamatan Labuhan 

Maringgai.  Argumentasi tersebut merupakan simpul masalah yang perlu 

dipecahkan melalui penelitian ini.  Pemecahan masalah ini menjadi semakin 

penting mengingat dinamika perubahan ekosistem hutan mangrove di daerah 

pesisir Lampung Timur begitu pesat dalam satu dasawarsa (Yuliasamaya dkk, 

2014). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Apakah ekosistem hutan mangrove berpengaruh nyata pada ketahanan atau 

imunitas masyarakat terhadap penyakit malaria ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Menentukan pengaruh ekosistem hutan mangrove baik faktor instrinsik maupun 

faktor ekstrinsik pada ketahanan atau imunitas masyarakat terhadap penyakit 

malaria. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

 

1.  Bagi masyarakat sebagai informasi dan masukan terhadap pengelolaan hutan 

mangrove dalam upaya mengurangi penyakit malaria. 

2. Sebagai masukan bagi pengembangan khasanah dunia ilmu pengetahuan 

khususnya mengenai hubungan ekosistem mangrove dengan ketahanan 

masyarakat terhadap penyakit malaria. 

3. Bagi para pengambil kebijakan dalam urusan kesehatan yang berkaitan 

dengan penyakit malaria dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

 

1.5. Kerangka Pemikiran 

 

Hutan mangrove sebagai daerah peralihan antara darat dan laut menjadi salah satu 

ciri khas yang dimilikinya.  Selain mempunyai ciri khas tersebut, hutan mangrove 

juga mempunyai fungsi dan manfaat yang sangat besar yaitu dapat dilihat dari 

fungsi ekologi, fungsi ekonomi, dan fungsi sosial. 

 

Penelitian ini akan mengkaji peranan ekosistem hutan mangrove secara ekologi 

yaitu peranan ekosistem hutan mangrove terhadap kesehatan masyarakat yang 

ditinjau dari penyakit endemik di daerah pesisir yaitu penyakit malaria.  

Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor ekstrinsik yang dijadikan 

sebagai variabel independen yaitu variabel dari luar keberadaan hutan mangrove 

itu seperti jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan (SD, SMP, dan SMA ), mata 

pencaharian, jarak rumah penduduk terhadap fasilitas kesehatan (Pustu, 

Puskesmas, Puskesdes, Puskeskec, dan lain-lain), tempat pembuangan sampah, 

dan program penyakit malaria.  Faktor intrinsik yang dijadikan sebagai variabel 

independen lain dibentuk dari adanya keberadaan hutan mangrove itu sendiri yaitu 
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jarak rumah penduduk terhadap hutan mangrove, luas hutan mangrove dan 

kerapatan asosiasi mangrove.   

 

Asumsi bahwa adanya kaitan ekosistem hutan mangrove dengan penyakit malaria 

tentu akan menyangkut masalah kesehatan masyarakat yang bermukim di daerah 

pesisir khususnya tingkat ketahanan terhadap penyakit malaria.  Kesehatan 

merupakan unsur yang paling penting dalam menunjang segala bentuk aktivitas 

dan menentukan besar kecilnya produktivitas yang dihasilkan.  Kesehatan juga 

merupakan salah satu unsur utama dalam mencapai suatu kesejahteraan sosial.  

Kerangka pikir pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan alir kerangka pemikiran. 

Ekosistem Hutan 

Mangrove 

Fungsi Ekologi: 

Habitat Nyamuk 

Faktor Intrinsik: 

 
Jarak rumah terhadap hutan 

mangrove; Luas hutan mangrove; 

Kerapatan asosiasi mangrove 
 

Faktor Ekstrinsik: 

 
Jenis kelamin; Umur; 

Pendidikan; Mata pencaharian; 

Jarak rumah terhadap fasilitas 

kesehatan; Tempat sampah; 

Program malaria 

[Y]i = f ((Faktor Intrinsik; Faktor Ekstrinsik)) 

 

Ketahanan terhadap Penyakit Malaria 


