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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian wisata mangrove dan potensi 

sosial masyarakat di kawasan pesisir Dompak Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Penelitian ini 

dilakukan pada bulan November 2016  sampai Januari 2017 di Dompak, Kecamatan Bukit 

Bestari, Kota Tanjungpinang. Metode yang digunakan adalah metode survey melalui 

pengamatan dan pengukuran langsung di lapangan meliputi: kerapatan mangrove, jenis 

mangrove, ketebalan mangrove, objek biota, substrat serta aksesibilitas dan potensi sosial 

masyarakat melalui wawancara langsung dengan responden menggunakan kuesioner. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara keseluruhan tingkat kesesuaian wisata tersebut 

termasuk kategori sesuai, dimana kesesuaian ekowisata pada stasiun Iyaitu bernilai 77 kategori 

sesuai, pada stasiun II dengan nilai 63 kategori sesuai dan stasiun III dengan nilai 72 kategori 

sesuai (S) untuk dijadikannya kawasan wisata mangrove. Dari ke tiga stasiun Dompak di 

jumpai 6 kelompok jenis tumbuhan mangrove yaitu jenis Avicinea sp, Soneratia sp, Rhizopora 

sp, Scyhiphora sp, Xylocarpus sp, dan Nypa sp. Dari parameter potensi sosial diketahui 

masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang fungsi mangrove sehingga masyarakat 

turut berpartisipasi menjaga kelestarian mangrove di wilayah tersebut, masyarakat juga 

mendukung kawasan tersebut sebagai kawasan wisata mangrove.   

Kata kunci : Wisata mangrove, kesesuaian, pesisir Dompak. 

 

ABSTRACT 

The study is purpose to know suitability mangrove tour and potential social in coastal areas 

Dompak Tanjungpinang, Kepulauan Riau. This study was conducted in November 2016 to 

January 2017 in Dompak, Kecamatan Bukit Bestari, Tanjungpinang. The method used is a 

survey method  through observation measurements directly in the field include : the density of 

the mangrove, mangrove type, mangrove thickness, objects biota, substrate, accessibility and 

social potential of communities through : interview responden with questionnaire.  

The survey results revealed that overall concordance rate of travel is categorized as 

appropiate, where the suitability of ecotourism at the first station that is worth the 77 categories 

suitable, at station II with a value of 63 categories suitable and station III with a value of 72 

categories suitable (S) to make her a tourist area of mangrove.Of the three stations Dompak 

encountered 6 groups are the type of mangrove plant species Avicineasp, Soneratia sp, 

Rhizoporasp, Scyhiphora sp, Xylocarpussp and Nypa sp. Social potential of parameters known 

to the public has a good understanding of the function of mangroves so people participated 

preserve mangrove communities in the region also supports the region as a tourist area of 

mangrove. 
Keywords : Mangrove tours, suitability, Dompak coast 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Kelurahan Dompak merupakan daerah 

pesisir yang terletak di Kota 

Tanjungpinang. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari Kantor Kelurahan Dompak, 

Kelurahan Dompak memiliki luas wilayah 

± 4.280 Ha (Kantor Lurah Dompak, 2016). 

Salah satu kawasan mangrove yang 

mengalami degradasi cukup signifikan di 

wilayah Kota Tanjungpinang adalah 

kawasan mangrove yang terdapat di Pulau 

Dompak yang merupakan pulau kecil yang 

memiliki potensi sumberdaya mangrove 

yang cukup luas, dimana dari seluruh total 

ekosistem mangrove di Kota 

Tanjungpinang sebanyak 27,6% terdapat di 

Pulau Dompak. Namun seiring kegiatan 

pembangunan yang cukup pesat di Kota 

Tanjungpinang menjadikan Pulau Dompak 

sebagai salah satu kawasan pengembangan 

pusat kota. Hal ini menyebabkan terjadinya 

konversi lahan mangrove secara besar-

besaran di Pulau Dompak menjadi kawasan 

perkantoran, perumahan masyarakat, 

pembangunan jalan dan infrastruktur 

penunjang lainnya, sehingga upaya-upaya 

pengelolaan ekosistem mangrove untuk 

menjamin kelestarian perlu dilakukan 

secara terintegrasi, terencana dan cermat 

yaitu dengan cara pengelolaan mangrove 

secara berkelanjutan tentang dijadikannya 

salah satu tempat ekowisata (Lestari, 2013). 

1.2. Perumusan Masalah 

Mangrove yang terdapat di Desa 

Dompak memiliki daya tarik yang bagus, 

diantaranya bentang alam yang luas. Selain 

itu keberadaan mangrove yang ada di Desa 

Dompak memiliki nilai  ekologis dan 

ekonomis yang tinggi, serta dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar 

sebagai tempat mencari ikan, kepiting, 

udang dan biota laut lainnya. Namun, 

sampai saat ini belum ada kegiatan 

ekowisata di Desa tersebut. Berdasarkan 

uraian di atas, maka permasalahan yang 

akan dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kesesuaian wisata 

mangrove kawasan pesisir 

Dompak Tanjungpinang, 

Kepulauan Riau? 

2. Bagaimana potensi sosial 

masyarakat di kawasan pesisir 

Dompak Tanjungpinang, 

Kepulauan Riau? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui kesesuaian wisata 

mangrove kawasan pesisir Dompak 

Tanjungpinang, Kepulauan Riau. 



2. Mengetahui potensi sosial 

masyarakat di kawasan pesisir 

Dompak Tanjungpinang, 

Kepulauan Riau.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang 

dilakukan ini adalah: 

1. Untuk memberi pengetahuan 

tentang kesesuaian wisata 

mangrove yang ada di kawasan 

pesisir Dompak Tanjungpinang. 

Memberikan informasi kepada pemerintah 

daerah mengenai potensi ekosistem 

mangrove untuk kegiatan ekowisata di 

kawasan pesisir desa dompak serta 

Memberikan informasi bagi 

mahasiswa/akademisi untuk bahan acuan 

serta mendorong dilakukannya penelitian 

lanjutan 

BAB III 

METODE  PENELITIAN 

1.1. Waktu dan Lokasi  

Penelitian ini berlokasi di Dompak 

Kecamatan Bukit Bestari Kota 

Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau 

yang dilaksanakan pada bulan November 

2016-Januari 2017. 

 

Gambar 2 Peta titik stasiun penelitian 

1.2. Prosedur Kerja 

1.2.1. Penetuan Titik Stasiun  

Stasiun penelitian ditentukan dengan 

metode purposive sampling, yaitu 

penentuan lokasi pengamatan secara 

sengaja berdasarkan atas adanya tujuan 

tertentu dan sesuai dengan pertimbangan 

peneliti sendiri sehingga dapat mewakili 

populasi (Arikunto 2006 in Rozalina, 

2014) Stasiun penelitian ditentukan 

berdasarkan observasi awal sebelum 

penelitian dilakukan, dengan titik 

koordinat sebagai berikut:  

1. Stasiun I lokasi di jembatan 3 Dompak 

sebagai tempat kosong tanpa aktivitas 

dengan titik koordinat N 00°52'29,6" 

dan E 104°29'38,5". 

2. Stasiun II lokasi di jembatan 2 Dompak 

sebagai tempat pelabuhan kapal 

dengan titik koordinat N 00°52'11,6" 

dan E 104°28'59,5". 

2. Stasiun III lokasi di Kelam Pagi 

sebagai tempat aktivitas pemukiman 

warga dengan titik koordinat N 

00°51'04,0" dan E 104°29'22,6". 



 

1.2.2. Pengamatan Mangrove 

Pengamatan untuk hutan mangrove 

dalam penelitian ini yaitu pengukuran 

kerapatan hutan mangrove dan persen (%) 

tutupan mangrove di ketiga stasiun 

Kelurahan Dompak, Kota Tanjungpinang. 

1. Pengukuran kerapatan mangrove  

Perhitungan kerapatan mangrove 

menggunakan metode garis transek 

(kuadran transec). Transek  tersebut ditarik 

tegak lurus dari garis pantai. Pada setiap 

stasiun terdiri dari tiga transek, dimana dua 

transek terdiri dari 3 plot dan satu transek 

terdiri dari 4 plot. Data diambil dengan 

menggunakan plot berukuran 10x10 m 

yang terdiri dari 10 plot untuk kelompok 

pohon berdiameter >10 cm yang 

ditempatkan di sepanjang garis transek.  

          

                  10m 

10m           

   

Gambar 3 Contoh Transek pada Plot 

Penelitian 

2. Persen (%) Tutupan Mangrove  

Persentase tutupan mangrove dihitung 

dengan menggunakan metode hemisperichal 

photography. Dibutuhkan kamera dengan 

sudut pandang 180° pada satu titik 

pengambilan foto. Teknik ini masih cukup 

baru digunakan di Indonesia pada hutan 

mangrove, penerapannya mudah dan 

menghasilkan data yang lebih akurat.  

1.2.3. Pengukuran Parameter Kualitas 

Air 

1. Parameter Fisika Perairan 

a. Suhu

  

Pengujian suhu dilakukan dengan 

mengunakan multy tester. Sebelum 

melakukan pengukuran, alat tersebut 

dikalibrasi terlebih dahulu dengan cara 

mencelupkan ujung alat tersebut ke dalam 

aquades dan diikuti petunjuk kalibrasi pada 

layar alat tersebut, kemudian celupkan 

multy tester ke dalam perairan setelah 

beberapa menit di ukur maka lihat angka 

yang tertera kemudian catat hasil 

pengukuran. 

b. Salinitas 

Salinitas suatu perairan dapat diukur 

dengan menggunakan Refractometer, 

dengan cara ambil air sampel dari stasiun 

pengamaan lalu letakkan diatas kaca, 

setelah itu lengket kan di Refractometer liat 

hasilnya dengan cara meneropong. Catat 

hasilnya. Setelah selesai pengukuran, bilas 

alat dengan aquades kemudian keringkan 

dengan tisu. 

2. Parameter Kimia Perairan 

a. Derajat Keasaman (pH) 

Derajat keasamaan (pH) diukur dengan 

menggukan alat multi tester. Prosedur 

pengukuran pH dengan multi tester adalah 

celupkan ujung alat tersebut ke perairan 

 

 

 



sampai angka pada layar berhenti dan lihat 

hasil pengukuran pH tersebut 

b. Oksigen Terlarut (DO) 

Untuk mengukur oksigen terlarut, 

dilakukan dengan menggunakan multi 

tester. Prosedur pengukuran oksigen 

terlarut dilakukan dengan cara, multi tester 

dikalibrasi terlebih dahulu dengan 

menggunakan aquades, kemudian celupkan 

ujung alat tersebut kedalam perairan sampai 

angka pada layar berhenti dan lihat nilainya 

lalu dicatat. 

1.2.4. Biota Mangrove   

Murni (2000) in Bahar (2004) 

menyebutkan bahwa untuk penilaian objek 

biota dengan menggunakan 4 ketentuan 

yaitu : 

1. Terdapat lebih dari 4 jenis biota 

2. Terdapat 4 jenis biota 

3. Terdapat 2 jenis biota 

4. Terdapat minimal 1 jenis biota air. 

1.2.5. Aksesibilitas 

Murni (2000) in Bahar (2004) 

mengelompokkan penilaian aksesibilitas 

alam 4 ketentuan yaitu : 

1. Jalan yang bagus untuk mencapai 

lokasi, minimal aspal 

2. Banyak jalan alternatif untuk 

mencapai lokasi 

3. Banyak alat angkut ke lokasi 

4. Terdapat sarana pendukung : 

dermaga dan terminal 

1.2.6. Parameter sosial masyarakat 

1. Penentuan responden 

Dalam pengambilan data metode yang 

digunakan adalah metode pembagian 

kelompok yang berada dalam suatu 

populasi (cluster random sampling) 

populasi yang digunakan adalah 3 RT yang 

berada di pesisir dompak dengan jumlah 

169 KK, kemudian ditentukan minimal 

10% dari jumlah seluruh kepala kelurga 

(Arikunto, 2003 in khodijah 2014) peneliti 

mengambil 25% sehingga dari 169 kepala 

keluarga terpilih 43 kepala kelurga yang 

dipilih secara acak dan ditetapkan sebagai 

responden. Jumlah populasi dan jumlah 

sampel yang digunakan dalam penelitian  

ini dapat dilihat pada Tabel 3.   

Tabel 3 Jumlah sampel penduduk 

Kelurahan Dompak 

No 

Jenis 

Pekerjaan 

RT1 RW3 RT2 RW4 RT3 RW2 

∑N % S ∑N % S ∑N 

1 Nelayan 27 25% 7 24 25% 6 31 

2 

Karyawan 

Swasta  13 25% 3 16 25% 4 9 

3 Buruh 15 25% 4 14 25% 4 20 

  Jumlah     14     14   

Sumber :Data Primer (2016) 

1.2.7. Analisis Kerapatan Mangrove 

Kerapatan masing-masing spesies pada 

setiap stasiun dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut 

(Kusmana, 1997 dalam Darmadi, 2012): 

• Kerapatan Mangrove (ind/ha) =

Jumlah individu suatu jenis

luas seluruh petak(Plot contoh)     
 



• Kerapatan Relatif =

kerapatan mutlak suatu jenis

total kerapatan mutlak seluruh jenis
x100

% 

 

 

Kekesuaian wisata magrove 

mempertimbangkan 7 parameter dengan 4 

klasifikasi penilaian. Adapun parameter 

kesuaiannya antara lain kerapatan 

mangrove, jumlah kelompok jenis 

tumbuhan, jumlah spesies vegetasi 

mangrove, ketebalan mangrove, biota 

berasosiasi, substrat dan aksebilitas (dapat 

dilihat pada Tabel 4). Rumus yang 

digunakan untuk kesesuain wisata 

mangrove yaitu : 

IKW  =  ∑ (Ni/Nmaks) x 100 % 

Keterangan : 

IKW    =   Indeks kesesuaian ekosistem 

untuk wisata mangrove   

Ni        =  Nilai parameter ke-i (Bobot x 

Skor).  

Nmaks =  Nilai maksimum dari kategori 

wisata mangrove. 

Adapun klasifikasi penilaian yaitu :  

SS = Sangat sesuai (total bobot x skor = 

100) 

S   = Sesuai (total bobot x skor = 75) 

SB = Sesuai bersyarat (total bobot x skor = 

50) 

TS = Tidak sesuai (total bobot x skor = 25 

Tabel 4 Matriks Kesesuaian Kawasan 

untuk Ekowisata Mangrove 

NO Parameter Bobot    Skor 4 Skor 3 Skor 2 

1 

Kerapatan 

mangrove 

(100 m2) 

4 ≥15  10-15 5-10 

2 

Jumlah 

kelompok 

jenis 

tumbuhan 

5 ≥7 5-6 3-4 

3 

Jumlah 

spesies 

vegetasi 

mangrove 

4 ≥10 6-9 3-5 

4 

Ketebalan 

mangrove 

(m) 

5 ≥500  200-500  50-200  

5 
Biota 

asosiasi 
3 

≤ 4 3 2 

4 

ketentuan 

3 

ketentuan  

2 

ketentuan 

6 Substrat 1 
Lumpur 

berpasir 

Pasir 

berlumpur 
Pasir 

7 Aksesibilitas 3 
4 

Ketentuan 

3 

Ketentuan 

2 

ketentuan 

Sumber: Yulianda (2007) dalam Rozalina 

(2014). 

Rumus penentuan interval batas kesesuaian 

ekowisata menurut Bahar (2004), yaitu: 

Nilai tengah kelas = 

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠+𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠

2
 

Interval kelas = nilai tengah kelas sampai 

nilai tinggi kelas 

1. SS (sangat sesuai) 

% Tutupan Mangrove =
P255 

SP
X 100% 



Lebar kelas =  
100+75

2
 = 88 sampai 

dengan 100 

2. S (sesuai) 

Lebar kelas = 
75+50

2
 = 63 sampai 

dengan 87 

3. SB (sesuai bersyarat) 

Lebar kelas = 
50+25

2
 = 38 sampai 

dengan 62 

4. TS (tidak sesuai) 

Lebar kelas = 25 sampai dengan 37 

Masing-masing dari 10 kreteria biofisika 

mangrove memiliki bobot dan skor 

penilaian. Pemberian bobot penilaian 

berdasarkan pada tingkat kepentingan 

setiap kriteria untuk suatu ekowisata 

(Yulianda, 2010). Adapun bobot penilaian 

yang diberikan yaitu 1, 3, 4 dan 5. Kreteria 

pemberian bobot pada setiap parameter 

sebagai berikut : 

1. Bobot 5 merupakan penilaian 

tertinggi pada suatu parameter 

ekowisata, dikarnakan parameter ini 

menjadi parameter yang sangat 

penting bagi pengembangan 

ekowisata. Adapun parameter yang 

diberi bobot ini yaitu ketebalan dan 

jumlah kelompok jenis tumbuhan 

(kelompok genus).  

2. Bobot 4 merupakan penilaian yang 

penting dimana parameter yang 

masuk ke dalamnya secara langsung 

mempengaruhi pengembangan 

ekowisata yaitu kerapatan, jumlah 

spesies vegetasi mangrove, dan 

karakteristik kawasan. Parameter 

pada bobot ini merupakan 

parameter-parameter yang 

memberikan nilai estetika bagi 

suatu ekowisata. 

3. Bobot 3 merupakan penilaian untuk 

parameter yang cukup penting 

dalam pengembangan ekowisata, 

yaitu objek biota dan aksesibilitas, 

parameter-parameter ini juga cukup 

mempengaruhi pengembangan 

ekowisata, karena jika tidak 

terdapat objek biota dan tidak 

diketahui aksebilitas yang rendah 

maka pengembangan ekowisata 

menjadi lemah. 

4. Bobot 1 merupakan penilaian 

terendah pada suatu parameter 

ekowisata, yaitu substrat, parameter 

ini juga cukup mempengaruhi 

pengembangan ekowisata, karena 

jika tidak terdapat substrat (tanah) 

yang baik maka kerapatan 

mangrove akan berdampak buruk 

dan kegagalan bagi ekowisata. 

1.2.8. Potensi Sosial Masyarakat  

dilihat tingkat persepsi masyarakat 

terhadap pengembangan ekowisata 

mangrove, nilai persentase responden 

dapat dilihat dengan menggunakan rumus  

Tuwo (2011):  

 



 TPM = n/N x 100%  

Ket:  TPM = T ingkat persepsi %    

n   =Jumlah responden persepsi 

ke-i  

          N   =Jumlah seluruh responden.  

Adapun data yang di peroleh di 

analisis dengan menggunakan deskriptif 

kuantitatif, kemudian data ditabulasi dan 

disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Keadaan Umum Wilayah 

Penelitian 

Pulau Dompak terletak di sebelah 

selatan Kota Tanjungpinang dengan luas 

wilayah  + 4.280 Ha. Kampung Lama 

Dompak dan Kelam Pagi yang terletak di 

kawasan Kelurahan Dompak, Kecamatan 

Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang. Secara 

administratif dibatasi oleh wilayah desa-

desa tetangga serta laut. 

Adapun Perbatasan Pulau Dompak yaitu : 

➢ Sebelah Utara berbatasan dengan 

Kelurahan Batu 9 dan Kelurahan 

Sungai Jang, 

➢ Sebelah Selatan berbatasan dengan 

Kelurahan Gunung Lengkuas (Kab. 

Bintan) dan Laut, 

➢ Disisi Barat berbatasan dengan 

Laut, 

➢ Disisi Timur berbatasan dengan 

Kelurahan Gunung Lengkuas 

(Kab.Bintan). 

Pulau Dompak mempunyai topografi 

daratan tinggi dengan ketinggian + meter 

diatas permukaan laut denagn curah hujan 

110 hari sebanyak 2.500-3.500 mm/tahun 

dengan suhu berkisar 26⁰C-34⁰C. Pulau 

Dompak terletak di lintang katulistiwa yang 

mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau 

terjadi pada bulan November 2016 sampai 

Januari 2017 dan musim hujan terjadi pada 

bulan Oktober hingga Maret (Profil 

Kelurahan Dompak 2016). 

Jarak tempuh ke Pulau Dompak ke ibu 

kota Kecamatan 7 km, dengan kendaraan 

bermotor 30 menit, lama jarak tempuh Ibu 

Kota Kecamatan dengan berjalan kaki 

selama 2 jam. Jarak ke ibu kota 

kabupaten/kota 24 km dan jarak dari 

pemerintahan provinsi 7 km. Kampung 

Lama Dompak berada di sekitar jembatan 

tiga, jembatan dua dan Desa Kelam Pagi 

Kelurahan Dompak dan pusat 

pemerintahan Kota Tanjung Pinang. 

 

4.2. Karakteristik Ekosistem Mangrove 

4.2.1. Jenis Vegetasi Mangrove di Pulau 

Dompak 

Mangrove memiliki peranan yang sangat 

penting dalam melindungi pantai dari 

gelombang dan angin. Besar kecilnya 

peranan vegetasi mangrove ini dapat 

diketahui dari tingkat kerapatan vegetasi 



mangrove yang tumbuh dikawasan 

tersebut. Dari hasil pengamatan mangrove 

di 3 stasiun diperoleh 9 jenis mangrove 

yaitu: 

Tabel 6 Spesies mangrove yang terdapat 

dilokasi penelitian 

No Spesies 

  
    

Stasiun 
  

I II III 

1 
                      A 

alba 
- + - 

2 
                      S 

alba 
+ + + 

3 
                      R 

apikulata 
+ + + 

4 
                      R 

mucronata 
+ + + 

5 
                      R 

stylosa 
- - + 

6 
                      B 

gymnorrhiza 
+ + + 

7 
                      S 

hydrophyllaceae 
+ - - 

8 
                      X 

granatum 
+ - - 

9 
                      N 

fruticans 
+ - + 

Keterangan (+) di temukan (-) tidak di temukan 

(Data primer 2016) 

 

4.2.2. Kerapatan Jenis Mangrove 

Kerapatan jenis adalah jumlah tegakan 

suatu jenis dalam suatu area total 

pengambilan sampel. Berdasarkan hasil 

pengukuran, data kerapatan mangrove 

dihitung secara keseluruhan per stasium 

sampling. Sehingga didapatkan kerapatan 

mangrove di setiap stasiun sampling 

sebagai berikut (gambar 4). 

 

Gambar 4 Kerapatan Hutan Mangrove di 

Dompak 

 

Kerapatan jenis diperoleh dari jumlah 

individu di bagi luas area sampling, 

berdasarkan tabel diatas nilai rata-rata 

kerapatan di 3 stasiun. Stasiun I di jembatan 

3 dompak tanpa aktivitas dengan nilai 

kerapatan 1520 ind/ha nilai yang tertinggi 

dari semua Stasiun sedangkan Stasiun II 

dekat jembatan 2 di pelabuhan dengan nilai 

kerapatan 1150 ind/ha nilai terendah dan 

stasiun III di Kelam Pagi adanya aktivitas 

dari masyarakat setempat dengan nilai 

kerapatan 1370 ind/ha masyarakat di 

peroleh nilai kerapatan 1346 ind/ha, jadi 

rata – rata luasan kerapatan dari 3 stasiun 

adalah 1346 ind/ha. Ditinjau dari Kepmen 
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LH no.201 tahun 2004 tentang kerapatan 

mangrove, pada stasiun I >1500 

kerapatannya sangat padat sedangkan di 

stasiun II dan III >1000-<1500 

kerapatannya sedang. Perhitungan individu 

mangrove di ambil dari jumlah pohon yang 

ada diluasan sampling. Untuk lebih 

jelasnya perhitungan nilai kerapatan dapat 

dilihat pada Lampiran 2. 

4.2.3. Ketebalan Mangrove 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan di kawasan kelurahan dompak 

ditemukan ketebalan mangrove yang 

berbeda–beda pada stasiun I, stasiun II dan 

stasiun III, dapat dilihat di Gambar 5. 

Gambar 5 Ketebalan Hutan Mangrove di 

Dompak 

Gambar 5 menunjukkan ketebalan 

mangrove di kelurahan Dompak yaitu 

stasiun I terletak di jembatan 3 dompak 

dengan ketebalan 173m dan stasiun II 

berada dijembatan 2 dompak dengan 

ketebalannya 42m sedangkan stasiun III 

berlokasi dikelam pagi dengan ketebalan 

51m. 

Pada stasiun I ketebalan mangrovenya 

lebih tebal dari semua stasiun dikarnakan 

pantai yang landai komposisi ragam 

mangrove lebih beragam jika di bandingkan 

stasiun II dengan pantai yang terjal, yang 

mempengaruhi pertumbuhan mangrove 

adalah gelombang dan arus gelombang dan 

arus dapat merubah struktur dan fungsi 

ekosistem mangrove. Pada lokasi-lokasi 

yang memiliki gelombang arus cukup besar 

dan kuat biasanya hutan mangrove 

mengalami abrasi sehingga terjadi 

pengurangan luasan hutan seperti pada 

stesiun II tempat pelabuhan kapal banyak 

kapal yang melewati lokasi itu sehinga 

gelombang besar sehingga hutan mangrove 

mengalami abrasi dan berkurang luasan 

hutan tersebut. 

4.2.4. Persen Tutupan Mangrove 

Analisis persentutupan mangrove di 

Dompak dilakukan per 3 stasiun 

pengamatan. Lebih lanjut hasil (%) tutupan 

hutan mangrove di Dompak dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini (Gambar 6)  

 

Gambar 6 Persentase Tutupan Mangrove 

di Dompak 

Berdasarkan hasil analisis dengan 

menggunakan metode hemisperichal 

photografy bahwa persen (%) tutupan hutan 

173

42 51

0

50

100

150

200

Stasiun 1 Stasiun 2 Stasiun 3

ke
te

b
al

an
 (

m
)

STASIUN PENGAMATAN

81%

71%
73%

66%
68%
70%
72%
74%
76%
78%
80%
82%

Stasiun 1 Stasiun 2 Stasiun 3P
E

R
S

E
N

T
A

S
E

(%
)

T
U

T
U

P
A

N
M

A
N

G
R

O
V

E

STASIUN PENGAMATAN



mangrove dari tiga stasiun di Dompak 

memiliki hasil yang berbeda. Pada stasiun I 

tutupannya bernilai bernilai 81%  tergolong 

sangat padat Berdasarkan Kepmen LH No 

201 Tahun 2004 yaitu berkisar >75%. Rata-

rata total persen (%) tutupan mangrovenya 

pada stasiun II dari tiga transek yaitu 71% 

dalam kondisi sedang yaitu berkisar >50%-

75%. pada stasiun III memiliki rata-rata 

total (%) tutupan mangrovenya yaitu 73% 

dalam kondisi sedang yaitu berkisar >50%-

75% berdasarkan Kepmen LH No 201 

tahun 2004 tentang kriteria kerusakan hutan 

mangrove. 

4.2.5. Biota Hutan Mangrove 

Mangrove merupakan habitat berbagai 

jenis satwa liar seperti primata, reptilia, dan 

burung. Selain sebagai tempat berlindung 

dan mencari makan, mangrove juga tempat 

berkembang biak bagi burung air, berbagai 

jenis ikan dan udang, perairan mangrove 

juga merupakan tempat ideal sebagai 

daerah asuhan, tempat mencari makan dan 

pembesaran anak. (Rusila et al., 2006). 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Tabel 7. 

Tabel 7 Analisis Jenis Biota Mangrove. 

N

o 

Objek 

Biota 

Nama 

local/Nama 

ilmiah 

       

Stasiun 

I II 
II

I 

1 Burung 

layang layang 

(haliastur 

hindus)  

+ + + 

  
elang laut 

(Haliaeetus 

leuogaster) 

+ + + 

  
merbah 

(pycnonotus 

goiavier) 

+ - + 

2 Reptil 

ular bakau 

(Chrysopelea 

sp.) 

+ + + 

  
biawak 

(Varanus 

salvatoe) 

- + + 

  
buaya muara 

(crocodilus 

porosus) 

+ - - 

3 Mamalia 

monyet 

(macacus 

irus) 

+ + + 

  tupai (Tupaia 

javania) 
- + - 

4 Ikan 

Gelodok 

(Periopthala

mus sp.) 

+ + + 

  

ikan 

sembilang 

(Polonotus 

canius) 

+ + + 

  

kerapu 

lumpur 

(Epinephelus 

coiiodas 

hamilton) 

- - + 

5 
Crustase

a 

kepiting 

bakau (Scylla 

serrata)  

+ - + 

  
Udang putih 

(Panaeus 

merguesis) 

- - + 

6 

Bivalvia 

kerang bakau 

(Polymesoda 

bengalensis) 

+ + + 

  
lokan 

(polymesoda 

expansa) 

+ - + 

7 
Gastropo

da 

siput isap 

(Potamididae) 
+ + + 

    

siput 

congkel 

(nerita 

lineate) 

+ + + 

Keterangan : + = Ditemukan     -  = Tidak 

ditemukan 

Dengan adanya biota-biota yang 

berasosiasi di ekosistem mangrove sangat 

lah diperlukan dalam rantai makanan, 



selain itu juga dapat menjadi bahan 

indikator untuk dijadikannya pencadangan 

kawasan Ekowisata di Dompak, dan juga 

kita dapat mengenal alam disekitar kita dan 

dapat menjadi pengalaman yang 

menyenangkan.  

4.2.6. Substrat 

Hasil analisa sampel substat di Dompak 

menunjukkan tiga fraksi besar substrat 

yaitu batu dan kerikil, pasir dan lumpur 

yang memiliki persentase berat fraksi 

substrat yang berbeda di setiap Stasiun 

dapat dilihat pada Lampiran 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Substrat di Stasiun I 

 

Hasil penelitian di stasiun I di jembatan 

3  menunjukkan bahwa substrat di Pulau 

Dompak dominan lumpur berpasir karna 

krikil 0% , pasir 37,24% dan lumpur 

62,76%. Pada lumpur berpasir di stasiun I 

terdapat jenis mangrove yaitu jenis R 

apikulata, R mucronata, N fruticans, S alba, 

A alba, X granatum, S hydrophyllaceae.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Substrat di Stasiun II 

Pada stasiun II lokasi di jembatan 2 

dompak menunjukkan substrat di daerah 

situ umumnya lumpur berpasir juga 

dikarena 0% kerikil, 39,99% pasir dan 

60,01% lumpur, sma dengan stasiun I 

Cuma pasir di stasiun I sedikit 

dibandingkan stasiun II yaitu 37,32%, 

sedangkan lumpur di stasiun I lebih banyak 

dibandingkan di stasiun II yaitu 62,76.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 Substrat di Stasiun III 

Hasil analisis substrat yg dilakukan 

mengunakan metode segitiga seapard 

menunjukkan bahwa di stasiun III hasilnya 



lumpur berpasir yaitu 0% kerikil, 45,93 

pasir dan 54,07 lumpur. Jenis mangrove 

yang ketemu yaitu R apikulata, R 

mucronata, R stylosa, N fruticans, S alba, A 

alba. Sebagian besar jenis mangrove hidup 

di jenis substrat berlumpur dan berpasir.  

4.3. Kualitas Lingkungan Perairan 

4.3.1. Parameter Perairan Hutan 

Mangrove 

Pengukuran parameter perairan hutan 

mangrove dilakukan di tiga stasiun yang 

berbeda yaitu stasiun 1 tanpa aktivitas, 

stasiun 2 pelabuhan, stasiun 3 aktivitas 

masyarakat. Parameter yang diukur 

dilapangan meliputi suhu, salinitas, pH, 

Oksigen terlarut (DO). Hasil Pengukuran 

nya dapat dilihat pada tabel di bawah ini 

(Tabel 8). 

 

Tabel 8 Hasil Pengukuran Parameter 

Perairan Dompak  

No 
Parameter 

Peraian 

Stasiun I 

(Tanpa 

Aktifitas) 

Stasiun II 

(Pelabuhan) 

Stasiun III 

(Aktifitas 

Penduduk) 

Rata 

– 

rata 

Baku 

Mutu 

1 Suhu 
29,7 30,9 29,6 30,0 

28°C - 

32°C 

2 Salinitas 

33,2 32,5 33 32,9 

33(‰) 

- 34 

(‰) 

3 pH 7,25 7,57 7,1 7,3 7 – 8 

4 DO 
6,1 6,8 7,4 6,7 

>5 

mg/l 

Sumber: Data Primer(2016) 

4.4. Analisis Kesesuaian Ekowisata 

Mangrove  

Analisis kesesuaian ekowisata 

Mangrove mengadopsi metode dari 

Yulianda (2007) dalam Rozalina (2014). 

Metode Yulianda (2007) diadopsi dengan 

pendekatan biologi mangrove seperti 

ketebalan, kerapatan, jenis mangrove serta 

biota asosiasi. Kedua metode tersebut 

digabungkan dan ditambah dengan substrat 

dan aksesibilitas kawasan. Adapun analisis 

kesesuaian untuk wisata mangrove di 

stasiun I, II dan III ditampilkan pada Tabel 

berikut ini. 

Tabel 9 Matriks kesesuaian untuk wisata 

mangrove di stasiun I. 

N

o

. 

Kriteria B

ob

ot  

Hasil  Sk

or  

Ju

mla

h 

1

. 

Kerapatan 

mangrove 

(100m²) 

4 15  3 12 

2

. 

 

3

. 

  

4

.  

Jumlah kelompok 

jenis tumbuhan 

mangrove 

Jumlah spesies 

vegetasi 

mangrove 

Ketebalan 

mangrove (m) 

5 

 

4 

 

5 

5 

 

7 

 

173 

3 

 

3 

 

2 

15 

 

12 

 

10 

5

. 

 

 

 

6

.  

Objek biota 

 

 

 

Substrat 

3 

 

 

 

1 

7 

kelom

pok 

jenis 

biota  

meme

nuhi  

4 

ketent

uan 

Lump

ur 

berpas

ir 

4 

 

 

 

4 

12 

 

 

 

4 

7

. 

Aksesibilitas  3 4 

ketent

uan 

4 12 

Indeks kesesuaian wisata 77 

Sumber : Data primer 2016 

 

Ikw  =  ∑ (77/100) x 100 = 77 



Pada stasiun I daerah tanpa aktivitas dari 

masyarakat menunjukkan nilai indeks 

kesesuaian wisata mangrove di Kelurahan 

Dompak yaitu bernilai 77 dengan kategori 

sesuai (S).  

Tabel 10 Matriks kesesuaian untuk wisata 

mangrove di stasiun II. 

N

o

. 

Kriteria B

o

b

ot  

Hasil  S

k

o

r  

Ju

ml

ah 

1

. 

Kerapatan 

mangrove 

(100m²) 

4 12  3 12 

2

. 

 

3

. 

  

4

.  

Jumlah 

kelompok jenis 

tumbuhan 

mangrove 

Jumlah spesies 

vegetasi 

mangrove 

Ketebalan 

mangrove (m) 

5 

 

4 

 

5 

3 

 

5 

 

42 

2 

 

2 

 

1 

10 

 

8 

 

5 

5

. 

 

 

 

6

. 

  

Objek biota 

 

 

 

Substrat 

3 

 

 

 

1 

6 

kelo

mpok 

jenis 

biota  

mem

enuhi  

4 

keten

tuan 

Lump

ur 

berpa

sir 

4 

 

 

 

4 

12 

 

 

 

4 

7

. 

Aksesibilitas  3 4 

keten

tuan 

4 12 

Indeks kesesuaian wisata 63 

Sumber : Data primer 2016 

 

Ikw  =  ∑ (63/100) x 100 = 63 

Pada Stasiun II di tempat pelabuhan 

kapal menunjukkan nilai indeks kesesuaian 

wisata mangrove di Kelurahan Dompak 

yaitu bernilai 63 dengan kategori sesuai (S) 

dengan nilai yang paling rendah dari stasiun 

I dan III dari segi kerapatan mangrove, 

jumlah jenis mangrove dan ketebalan 

mangrove. 

Tabel 11 Matriks kesesuaian untuk wisata 

mangrove di stasiun III. 

N

o

. 

Kriteria Bo

bo

t  

Hasil  Sk

or  

Jum

lah 

1

. 

Kerapatan 

mangrove (100m²) 

4 14  3 12 

2

. 

 

3

. 

  

4

.  

Jumlah kelompok 

jenis tumbuhan 

mangrove 

Jumlah spesies 

vegetasi mangrove 

Ketebalan 

mangrove (m) 

5 

 

4 

 

5 

3 

 

6 

 

51 

2 

 

3 

 

2 

10 

 

12 

 

10 

5

. 

 

 

 

6

. 

  

Objek biota 

 

 

 

Substrat 

3 

 

 

 

1 

7 

kelomp

ok 

jenis 

biota  

memen

uhi  

4 

ketentu

an 

Lumpu

r 

berpasi

r 

4 

 

 

 

4 

12 

 

 

 

4 

7

. 

Aksesibilitas  3 4 

ketentu

an 

4 12 

Indeks kesesuaian wisata 72 

Sumber : Data primer 2016 

 

Dari hasil perhitungan berdasarkan tabel 

Analisis kesesuaian kawasan wisata 

mangrove disetiap stasiun III yang diukur. 

Adapun rumusnya yaitu : 

Ikw  =  ∑ (72/100) x 100 = 72 



Pada Stasiun III di lokasi aktifitas 

masyarakat menunjukkan nilai indeks 

kesesuaian wisata mangrove di Kelurahan 

Dompak yaitu bernilai 72 dengan kategori 

sesuai (S). 

 

4.5. Potensi Sosial Masyarakat Potensi 

Data penduduk diambil sebanyak 43 KK 

sebagai sampel penelitian di masyarakat. 

dan didapatkan data pekerjaan masyarakat 

di dompak sebanyak 21 orang bekerja 

sebagai nelayan, 9 orang bekerja sebagai 

karyawan swasta, dan 13 orang lagi bekerja 

sebagai buruh. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Gambar 11. 

Gambar 11 Pekerjaan (%) masyarakat di 

Dompak 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan di wilayah Perairan pesisir 

Dompak, dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisis 

kesesuaian ekowisata stasiun I, II 

dan III termasuk dalam kategori 

sesuai (S) untuk dijadikannya  

2. kawasan wisata mangrove di 

kawasan pesisir Dompak, 

Tanjungpinang, Kepulauan Riau. 

3. Potensi sosial masyarakat tentang 

hasil pengetahuan masyarakat, 

dukungan / keterlibatan masyarakat 

dan pendapat masyarakat menjawab 

kesesuaian wisata mangrove, 

sebagian besar masyarakat 

mengetahui apa itu fungsi hutan 

mangrove dan ekowisata mangrove. 

Masyarakat juga telah berpartisipasi 

dalam mengikuti banyak kegiatan 

sosialisasi penanaman hutan 

mangrove dan juga setuju kalau di 

Dompak di jadikan kawasan wisata 

mangrove di kawasan pesisir 

Dompak, Tanjungpinang, 

Kepulauan Riau. 

5.2. Saran  

1. Perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai analisis daya 

dukung kawasan di bidang sosial 

mengenai persepsi dan partisipasi 

masyarakat terhadap kegiatan 

ekowisata serta pengelolaannya. 

2. Perlu adanya pengembangan 

infrastruktur yang lebih baik dan 

terencana sebagai penunjang 

kegiatan ekowisata oleh instansi 

pemerintah terkait maupun swasta. 
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