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ABSTRAK 

Pemetaan mangrove di Kota Tanjungpinang telah dilakukan dengan 

menggunakan metode klasifikasi interpretasi visual. Berdasarkan Citra Quickbird 

tahun perekaman 2009 ditemukan 14 jenis mangrove sejati pada tingkat pohon, 

dimana luas mangrove di kota Tanjungpinang adalah sebesar 1.061.423 Ha, yang 

penyebarannya terdapat di empat kecamatan, yaitu di Kecamatan Tanjungpinang 

Kota sebesar 364.793 Ha, Kecamatan Tanjungpinang Timur (250.034 Ha), 

Kecamatan Tanjungpinang Barat (12.484 Ha), dan Kecamatan Bukit Bestari 

(434.112 Ha).  

 

Kata Kunci: Mangrove, Satelit QuickBird, kalasifikasi, dan interpretasi visual 

 

ABSTRACT 

Mapping of mangrove in Tanjungpinang have been carried out using 

visual interpretation classification methods. Based on Quickbird image recording 

in 2009 found 14 species of true mangroves at tree level, where the vast mangrove 

in Tanjungpinang city amounted to 1,061,423 hectares, which are spread in four 

districts, namely in District of Tanjungpinang city of 364 793 ha, District of 

Eastern Tanjungpinang (250 034 ha ), District of West Tanjungpinang (12 484 

ha), and the District of Bukit Bestari (434 112 ha). 

 

Keywords: Mangroves, QuickBird Satellite, classification, and visual 

interpretation 

 



PENDAHULUAN 

Mengingat pentingnya 

keberadaan ekosistem mangrove untuk 

mempertahankan fungsi ekologis suatu 

kawasan, maka perlu dilakukan upaya 

untuk mempertahankan fungsi ekologis 

penting mangrove sebagai pengendali 

kerusakan lingkungan di kawasan 

pesisir. Terkait dengan upaya tersebut, 

upaya mengatasi laju kerusakan 

lingkungan pesisir, berupa abrasi dan 

intrusi air lautdengan pendekatakan 

ekosistem merupakan salah satu aspek 

keseimbangan yang harus dicapai dan 

dipertahankan keberlanjutannya. 

Sebagai upaya awal untuk 

mencegah dan menanggulangi 

kerusakan ekosistem mangrove 

diperlukan data dan informasi yang 

akurat tentang keberadaan ekosistem 

mangrove di suatu kawasan. Namun 

kegiatan  pemantauan dan inventarisasi 

mangrove di lapangan tidaklah 

mudah.Kesulitan pemantauan di 

lapangan merupakan kendala 

kelangkaan data mangrove, sebagai 

alternatifnya dikembangkan teknik 

pengindraan jauh.Teknik ini memiliki 

jangkauan yang luas dan dapat 

mempetakan daerah-daerah atau 

kawasan yang sulit dijangkau dengan 

perjalanan darat. 

Dengan demikian, sebagai 

aplikasi penggunaaan teknik sistem 

informasi geografis dalam menyediakan 

informasi di bidang kelautan maka 

dibutuhkan data spasial dalam 

Inventarisasi untuk keberlanjutan 

pemantauandan pengelolaan mangrove 

di kawasan pesisir . Dengan 

menggunakan citra  sangat memudahkan 

perolehan data karena citra dapat 

menggambarkan kenampakan yang ada 

dipermukaan bumi dengan wujud dan 

letaknya mirip di permukaan bumi,  

Citra QuickBird  memiliki 

resolusi yang tinggi dimana 

menggambarkan objek-objek di 

permukaan bumi dengan jelas sehingga 

citra quickbird mendukung penggunaan 

metode interpretasi visual untuk 

mengenali objek-objek yang terdapat di 

permukaan bumi. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian  dilaksanakan pada 

bulan Desember 2012 sampai bulan 

Maret 2013. Lokasi penelitian 

ditetapkan pada kawasan pesisir yang 

terdapat di wilayah Kota 

Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan 

Riau.Penelitian ini dilakukan dengan 

pendekatan analisis data pengindraan 

jauh dengan metode klasifikasi 

interpretasi visual. 

 

Preprocessing 

 

Analisis preprocessing 

dilakukan untuk mengetahui objek 

mangrove dengan jelas seperti warna 

asli sesuai keadaan di lapangan sehingga 

mempermudah dalam melaukan 

interpretasi visual. Langkah kerja untuk 

preprocessing adalah terlebih dahulu 

membuat citra komposit warna TCC 

(True Color Composite) dengan jalan 

mengkombinasikan tiga band, yaitu 

band 3, 2, dan 1 dengan urutan filter 

merah (Red/R), filter hijau (Green/G), 

dan filter biru (Blue/B). Selanjutnya 

melakukan penajaman menggunakan 

histogram adjustment di gunakan untuk 

mengatur kecerahan dan kontras, agar 

memperoleh kesan citra yang tinggi. 

Kemudian dilakukan penajaman 

dengan menggunakan high pass filter 

3x3 pixel. High pass filter atau filter 

lolos tinggi, adalah filter yang 

menekankan frekuensi tinggi untuk 

menajamkan penampilan liner pada citra 

secara detail. Penajaman ini tujuannya 

adalah untuk memperjelas batas antara 

objek-objek yang berbeda, sehingga 

meningkatkan jumlah informasi yang 

dapat diinterpretasikan secara visual 

pada citra. 

 

 



 

Interpretasi visual 

 

Menurut Howard in Somantri 

(2008) interpretasi visual adalah aktifitas 

visual untuk mengkaji gambaran muka 

bumi yang tergambar pada citra untuk 

tujuan identifikasi objek dan menilai 

maknanya.Kunci interpretasi citra 

mempunyai 8 (delapan) unsur, yaitu:  

rona, warna,  

 

Tabel 1. Kunci Interpretasi Visual  

 

 

 

ukuran, bentuk, tekstur, pola, situs, 

asosiasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsur 

interpretasi 

Keterangan 

Rona Tingkat kegelapan atau kecerahan objek pada citra 

Warna Warna merupakan ciri fisik suatu objek yang dihasilkan atau 

ditimbulkan oleh suatu jenis pigmen(unsur warna) tertentu, 

minsalnya hijau, merah, biru dan lain-lain.  

Ukuran Ukuran obejek dibedakan menjadi dua, yautu ukuran absolut dan 

ukuran relatif.  

Bentuk Bentuk merupakan gambaran nyata dari obyek yang digambarakan 

sesuai dengan obyek sebenarnya. 

Tekstur Tekstur merupakan frekuensi perubahan tone yang dihasilkan pada 

potret yang dihasikan dari agregat obyek-obyek yang kecil yang 

diletakkan satu persatu. 

Pola Pola merupakan karakteristik makro yang digunakan untuk 

menggambarkan susunan spasial dari obyek pada tubuh potret, 

termasuk pengulangan obyek alam. 

Situs Situs merupakan elemen penting dalam interpretasi karena sangat 

membantu untuk memastikan jenis obyek dalam kegiatan 

interpretasi pada potret guna mempertahankan eksistensinya di 

permukaan bumi  sehingga setiapobyek baik secara alami.  

Asosiasi Asosiasi adalah hubungan antara obyek yang satu dengan yang 

lainnya. Asosiasi merupakan pengenalan obyek yang dapat 

diketahui secara pasti maka pasanagn obyek yang berasosiasi 

dengan obyek tersebut dapat diketahui dengan pasti. 

Sumber : Venus, 2008 

 

Deliniasi mangrove 

 

Deliniasi mangrove untuk membuat 

cakupan daerah mangrove, dengan 

bantuan peta topografi yang ada  untuk 

menghasilkan peta batas mangrove. 

Proses deliniasi merupakan pemberian 

garis batas atau memberikan simbol 

pada kenampakan yang sama dengan 

membedakan dari kenampakan yang 

lain. 

 

 

Luas mangrove 
Setelah melakukan proses 

deliniasi mangrove maka dapat 

dilakukan pengukuran luas mangrove.  

Luas mangrove dalam penelitian didapat 

dari proses pengolahan ArcView 3.2 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Langkah pertama yang perlu 

dilakukan sebelum interpretasi citra 



adalah pengenalan identitas objek. Hal 

ini dilakukan untuk mengetahui dan 

mengenali identitas objek didasarkan 

pada karakteristik spektral suatu objek 

yang terekam pada citra. Dengan 

menggunakan delapan unsur-unsur 

kunci interpretasi visual yang digunakan 

dalam melakukan klasifikasi interpretasi 

visual : 

 Beradasarkan delapan kunci 

interpretasi visual  dapat membedakan 

antara mangrove dengan vegetasi lain 

seperti pada gambar 1. Mangrove 

nampak berwarna hijau ketuaan 

sedangkan semak berwarna hijau muda 

dan Warna daun mangrove pada 

vegetasi lain lebih hijau ketuaan karena 

tempat tumbuhnya ditanah yang basah 

dibandingkan dengan vegetasi darat  

tumbuh di tanah yang kering sehingga 

daunnya tampak berwarna lebih hijau 

mudah karena air menyerap sepektrum 

warna biru. Tekstur  tajuk nampak pada 

hutan bukan mangrove lebih kasar 

dibandingkan hutan mangrove. 

Sedangkan semak tekstur tajuk lebih 

halus. Selain itu, ketinggian tajuk pada 

semak lebih rendah dibandingkan 

mangrove .semak memiliki tinggi tajuk 

paling rendah karena tidak memiliki 

tegakan pohon. Hutan bukan mangrove 

tinggi permukaan tajuk tidak seragam 

dan jarak antar pohon jarang-jarang 

sedangkan hutan mangrove tinggi 

permukaan tajuk seragam dan jarak 

pohon rapat-rapat. 

 

 

 
 

 

Gambar 1. Interpretasi visual

 

 

 

 



Mangrove (a) Warna hijau tua, 

tumbuhnya rapat permukaan tajuk  

nampak lebih seragam, berasosiasi 

dengan sungai. 

Pohon darat  (b)  tajuk berbentuk 

bintang, tanah lebih kering, tidak rapat, 

permukaan tajuk tidak seragam. 

Semak (c) warnah hijau mudah, 

permukaan tajuk lebih halus dan lebih 

rendah dari vegetasi mangrove. 

Hasil analisis citra komposit 

RGB 321 dan klasifikasi interpretasi 

visual menunjukkan bahwa keberadaan 

ekosistem mangrove  

dilakukanpengamatan ditemukan 

menyebar pada Kecamatan 

Tanjungpinang Kota, Kecamatan  

Tanjungpinang Barat, Kecamatan 

Tanjungpinang Timur dan Kecamatan 

Bukit Bestari. Penyebraan dan luas 

ekosistem mangrove yang ditemukan di 

kawasan pesisir Kota Tanjungpinang 

lebih lanjut dapat di lihat pada Tabel. 

 

 

 

 

 

 

  

Mangrove di Kota Tanjungpinang 

menyebar disepanjang garis pantai , 

namun  kehadiran vegetasi magrove 

pada setiap wilayah Kota Tanjungpinang 

sangat spesifik dimana proporsi terbesar 

kehadiran dijumpai pada daerah muara 

yang dicirikan oleh adanya pengaruh 

aliran sungai sehingga mangrove hidup 

mengelompak disungai, ini karena 

dimuara sungai asupan bahan organik 

dan jenis tanah mendukung kehidupan 

mangrove sehingga mangrove mampu 

tumbuh dengan baik.      

Wilayah Kota Tanjungpinang 

pada pantai yang terbuka cendrung tidak 

ditumbuhi mangrove, seperti pada 

kawasan di Pulau Dompak yang 

disebelah selatan hampir tidak 

ditumbuhi mangrove karena disebelah 

selatan Pulau Dompak berhadapan 

langsung dengan laut terbuka dan 

tentunya memiliki arus dan gelombang  

yang kuat, karena gelombang dan arus 

pada pantai yang terbuka cukup besar 

yang dapat menyebabkan mangrove 

mengalami abrasi sehingga terjadi 

penurunan luasan mangrove dan juga 

tipe substrat pada pantai terbuka 

biasanya memiliki tipe substrat jenis 

pasir berbatu sehingga kurang 

mendukung kehidupan mangrove. 

No. Kecamatan Lokasi Penyebaran 

1. Kec. Tanjungpinang Kota 

Kel. Kampung Bugis, Kel. 

Senggarang, Pulau Los, dan Kel. 

Tanjung Lanjut. 

2. Kec. Bukit Bestari 

Kel. Tanjung Unggat, Kel. Tanjun 

Ayun - Sakti, Kel. Sungai Jang, 

Pulau Sekatap, Pulau Basing, dan 

Kel. Dompak. 

3. Kec.Tanjungpinang Timur 
Kel. Kampung Bulang, Kel. Batu - 

Sembilan, dan Kel. Air Raja. 

4. Kec.Tanjungpinang Barat Kel. Kampung Baru 

Tabel 1. Penyebaran Mangrove di Kawasan Pesisir 

Kota Tanjungpinnag 

 



Departemen Kelautan dan Prikanan 

(2007) mengatakan mangrove dapata 

dijumpai pada daerah sepanjang muara 

sungai atau daerah yang banyak 

dipengaruhi oleh aliran sungai dan 

daerah yang biasanya lebih didominasi 

faktor laut. 

Wilayah Kecamatan 

Tanjungpinang Kota sebelah utara 

kehadiran vegetasi mangrove dijumpai 

menyebar sepanjang pesisir Kelurahan 

Kampung Bugis, Kelurahan 

Senggarang, Pulau Los, dan Kelurahan 

Tanjung Lanjut. Wilayah Kecamatan 

Bukit Bestari kehadiran vegetasi 

mangrove dijumpai menyebar sepanjang 

pesisir Kelurahan Tanjung Unggat, 

Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, 

Kelurahan Sungai Jang, Pulau Sekatap, 

Pulau Basing, dan Kelurahan Dompak. 

Wilayah KecamatanTanjungpinang 

Timur kehadiran vegetasi mangrove 

dijumpai menyebar sepanjang pesisir 

Kelurahan Kampung Bulang, Kelurahan  

Batu Sembilan, dan Kelurahan Air Raja. 

Sedangkan wilayah Kecamatan 

Tanjungpinang Barat kehadiran vegetasi 

mangrove dijumpai menyebar sepanjang 

pesisir Kelurahan  Kampung Baru.  

Mangrove di Kota 

Tanjungpinang relatif tipis karena Kota 

tanjungpinang termasuk kategori pulau-

pulau kecil dimana pulau-pulau kecil 

memiliki ruang yang tidak begitu luas 

untuk tumbuhnya mangrove sehingga 

distribusi spesies mangrove menjadi 

semakin sedikit dan tipis dan juga pada 

pulau kecil ketersediaan bahan organik 

yang digunakan untuk mendukung 

pertumbuhan mangrove terbatas tidak 

seperti pulau besar yang memiliki 

asupan bahan organik yang banyak

Gambar 2. Peta Hasil Untuk Mangrove di Kota Tanjungpinang 

 



Luas mangrove di Kecamatan 

Tanjungpinang Kota yaitu sebesar 

364.793 Ha, Luas mangrove di 

Kecamatan Tanjungpinang Barat yaitu 

sebesar 12.484 Ha, Luas mangrove di 

Kecamatan Bestari yaitu sebesar 

434.112 Ha, dan Luas Mangrove di 

Kecamatan Tanjungpinang Timur 

sebesar 250.034 Ha. Luas total 

mangrove di wilayah Kota 

Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau 

yaitu didapat sebesar 1.061.423 Ha. 

Di wilayah Kota tanjungpinang 

kecamatan yang paling luas 

mangrovenya yaitu Kecamatan  Bukit 

Bestari dengan luas mangrove 434.112 

Ha, ini di karenakan dari pengamatan 

secara visual pada Citra QuikBird  

kondisi mangrove di Kecamatan Bukit 

Bestari relative masih baik. Kondisi ini 

jauh lebih baik dari pada 

KecamatanTanjungpinang Barat,  

kawasan mangrove di Kecamatan Bukit 

Bestari ini belum mengalami banyak 

konversi lahan mangrove menjadi fungsi 

lain (tambang, tambak, kebun, dan 

permukiman). Meskipun demikian 

kawasan mangrove di Kecamatan ini 

juga sudah mengalami pengelolaan. 

Sedangkan luas mangrove yang 

paling sedikit pada Kecamatan 

Tanjungpinang Barat dengan  luas 

mangrove sebesar 12.484 Ha. Dari hasil 

penampakan Citra QuickBird,  secara 

visual di Kecamatan Tanjungpinang 

Barat  sudah banyak kegiatan konversi 

lahan hutan mangrove menjadi fungsi 

lain (tambang, tambak, kebun, dan 

permukiman).  

 
KESIMPULAN 

 

1. Kemampuan ER Mapper dan 

ArcView dalam mengelola data Citra 

Satelit QuickBird dapat 

memetakanmangrove lebih tegas dengan 

menggunakan metode klasifikasi 

interpretasi visual. 

2. Citra QuickBird yang 

memiliki resolusi tinggi dapat 

mempermudah pengguna dalam 

melakukan interpretasi citra dengan 

menggunakan metode interpretasi 

visual. 

3.  Pola sebaran mangrove di Kota 

Tanjungpinang yaitu : polanya 

menyebar sebagian besar dijumpai di 

muara-muara sungai, bahkan dapat 

masuk jauh ke pedalaman sepanjang 

sungai-sungai, dan penyebaran 

mangrove juga menempati garis pesisir 

pantai, sedangkan di pulau – pulau kecil 

mangrove mengelilingi pulau. 
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