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III. METODE PENELITIAN 

 

3. 1. Jenis Penelitan 

Penelitian ini mengkaji tentang valuasi ekonomi pada ekosistem mangrove 

dengan mengaitkan pada kondisi mangrove dan pengelolaannya. Berdasarkan 

tujuannya, jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan 

kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur suatu parameter 

dengan cara sistematis, terencana dan terstruktur sehingga menuntut banyak 

penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data serta 

penampilan hasilnya. Pada penelitian ini pendekatan kuantitatif berasal dari 

perhitungan pada analisa status dan kondisi serta nilai ekonomi ekosistem 

mangrove. Pendekatan kualitatif berdasarkan analisis aspek sosial budaya, ekonomi 

dan pengelolaan kawasan dengan mendeskripsikan pendapat dari masyarakat yang 

beraktifitas di sekitar mangrove Baros. Pendekatan ini menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

 

3. 2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

3. 2. 1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan mangrove Baros, Desa Tirtohargo, 

Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat 

dilihat pada Gambar 4. Lokasi penelitian ini dipilih dengan sengaja (purposive) 

sesuai dengan pertimbangan tujuan penelitian dan merupakan satu-satunya 

kawasan konservasi mangrove di Kabupaten Bantul yang ditetapkan dalam Surat 

Keputusan Bupati Bantul Nomor 284 Tahun 2014 tentang Pencadangan Kawasan 

Konservasi Taman Pesisir dimana dalam perkembangannya sangat rentan terhadap 

kerusakan. 
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3. 2. 2. Waktu Penelitian 

Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini adalah selama                   

3 (tiga) bulan, yaitu Oktober - Desember 2017. 

 

 

Gambar 1. Peta kawasan hutan mangrove Baros 

(Sumber: Citra World Wide, 2018) 

 

3. 3. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini akan menganalisa tentang strategi pengelolaan mangrove yang 

berkelanjutan dengan terlebih dahulu menganalisa status dan kondisi mangrove 

Baros serta nilai ekonominya yang dijabarkan melalui nilai pemanfaatan (use value) 

dan non pemanfaatan (non use value). 

Batasan-batasan dalam melakukan penelitian ini adalah : 

1. Penelitian difokuskan pada kawasan mangrove yang terletak di Dusun Baros, 

Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul. 

2. Analisis status dan kondisi (vegetasi) digunakan untuk memperoleh informasi 

kuantitatif tentang mangrove di Dusun Baros. 

3. Pendekatan harga pasar dan substitusi digunakan untuk penilaian ekonomi 

mangrove di Dusun Baros.  
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4. Untuk mengetahui strategi pengelolaan mangrove dibatasi pada stakeholders 

yang berperan dalam pengelolaan dan kelompok masyarakat yang melakukan 

aktifitas di kawasan mangrove Baros. 

 

3. 4. Jenis Data Menurut Cara Perolehannya 

Data yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber,  baik 

instansi pemerintah dan situs - situs penyedia data maupun studi literatur. Sumber 

data yang dibutuhkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder 

didapatkan melalui metoda pengumpulan data yang berbeda-beda. 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui pengamatan langsung 

(observasi) di lapangan untuk mengumpulkan data potensi sumberdaya 

ekosistem mangrove dan mengisi kuesioner serta wawancara (interview) 

dengan metode terstruktur kepada responden berdasarkan daftar isian yang 

telah disusun sesuai dengan keperluan analisis dan tujuan penelitian. 

2. Data Sekunder 

Yaitu data penunjang atau pendukung yang dikumpulkan dari berbagai pihak 

(stakeholder) yang berhubungan dengan materi penelitian, maupun yang 

berasal dari publikasi dan hasil penelitian yang pernah dilakukan. Jenis  dan  

sumber  data  dalam  penelitian  ini  dapat  dilihat  pada  Tabel 4 berikut. 
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Tabel 4. Jenis dan sumber data penelitian Valuasi Ekonomi Ekosistem Mangrove di Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek,  

Kabupaten Bantul 

No Sasaran Nama Data Variabel Data Tujuan Bentuk Data Teknik Pengumpulan Data Sumber Data 

1 Kondisi dan status 

ekosistem mangrove 

Analisa vegetasi 

mangrove 

Kerapatan jenis Mengetahui jumlah individu mangrove 

dalam suatu area 

Primer Metode jalur dan petak In situ 

      Frekuensi Mengetahui peluang ditemukannya jenis 

mangrove dalam petak contoh 

Primer Metode jalur dan petak In situ 

      Dominansi Mengetahui derajat penguasaan ruang atau 

tempat tumbuh. 

Primer Metode jalur dan petak In situ 

      Indeks Nilai Penting Mengetahui pengaruh atau peranan suatu 

jenis mangrove dalam ekosistem 

Primer Metode jalur dan petak In situ 

      Indeks keanekaragaman Mengetahui keanekaragaman spesies dalam 

suatu area 

Primer Metode jalur dan petak In situ 

    Analisa tingkat 

kerusakan mangrove 

Persentase penutupan 

kanopi dan kerapatan 

 

Menghitung tingkat kerusakan mangrove Primer Metode Hemisperichal 

Photography  

In situ 

2 Estimasi Nilai Ekonomi 

Total Ekosistem 

Mangrove 

Nilai Manfaat Langsung Nilai manfaat 

penangkapan ikan 

Menghitung nilai yang dihasilkan dari 

pemanfaatan secara langsung mangrove 

Baros untuk penangkapan ikan 

Primer Kuesioner In situ 

      Nilai manfaat 

penangkapan kepiting 

Menghitung nilai yang dihasilkan dari 

pemanfaatan secara langsung mangrove 

Baros untuk penangkapan kepiting 

Primer Kuesioner In situ 

      Nilai manfaat bibit 

mangrove 

 

Menghitung nilai yang dihasilkan dari 

pemanfaatan secara langsung mangrove 

Baros untuk bibit mangrove 

Primer Kuesioner In situ 

   Nilai manfaat ekowisata 

mangrove 

Menghitung nilai yang dihasilkan dari 

ekowisata mangrove 

Sekunder Travel Cost Method Studi literatur 

    Nilai Manfaat Tidak 

Langsung 

Penahan Abrasi Menghitung nilai yang dihasilkan dari 

pemanfaatan secara tidak langsung mangrove 

Baros sebagai penahan abrasi 

Sekunder Metode Replacement Cost Studi literatur 

    Nilai Pilihan Nilai Keanekaragaman Mengitung nilai yang dihasilkan dari nilai 

keanekaragaman hayati mangrove Baros 

Sekunder Metode Benefit Transfer Studi literatur 

    Nilai Keberadaan Kesediaan Membayar Menghitung nilai yang diperoleh dari 

kesediaan membayar masyarakat akan 

keberadaan ekosistem mangrove Baros 

 

Primer Contingent Valuation Method In situ 

3 Strategi Pengelolaan 

Ekosistem Mangrove 

berkelanjutan 

 

Analisa SWOT Strenght, Weakness, 

Opportunity dan Threat 

Merumuskan strategi pengelolaan ekosistem 

mangrove Baros 

Primer Wawancara Terstruktur In situ 
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3. 5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Pengumpulan data primer 

Data primer yang diambil meliputi data mangrove untuk mengetahui status dan 

kondisi mangrove di Dusun Baros dan data valuasi ekonomi. Pengumpulan data 

mangrove di lokasi penelitian menggunakan metoda kombinasi antara metoda jalur 

dan metoda garis berpetak (Onrizal, 2008). Pada lokasi penelitian dibagi menjadi    

3 stasiun dimana setiap stasiunnya dibuat satu jalur dengan lebar 10 m dan panjang 

50 m yang diletakkan tegak lurus garis pantai menuju daratan. Pada setiap jalur 

dibuat petak-petak untuk setiap tingkat permudaan dengan ukuran 10 m x 10 m 

untuk tingkat pohon (diameter batang ≥ 10 cm), sedangkan sub petak dibuat dengan 

ukuran 5 m x 5 m untuk tingkat pancang (diameter batang <  10 cm dan tinggi             

≥ 1,5 m), dan 2 m x 2 m untuk tingkat semai (anakan dengan tinggi < 1,5 cm). 

Gambar peletakan petak pada jalur seperti tersaji pada Gambar 5. 

 

 

 

 

Gambar 5. Skema metode jalur dan petak contoh pengumpulan data lapangan 

 

Pengumpulan data valuasi ekonomi menggunakan purposive sampling method, 

yaitu metode untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan 

tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representative 

(Sugiyono, 2015). Jenis sampel merupakan judgement sample yaitu jenis sampel 

yang dipilih berdasarkan penilaian peneliti atau masukan dari ahli bahwa responden 

benar-benar memiliki banyak informasi sehingga dapat menjawab tujuan dari 

penelitian (Marshall, 1996). Sampel dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang 

terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan keberadaan ekosistem 

mangrove di Dusun Baros. Daftar responden terpilih dijelaskan pada Tabel 5 

berikut. 
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Tabel 5. Rincian jumlah responden penelitian Valuasi Ekonomi Ekosistem 

Mangrove di Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, 

Kabupaten Bantul 

 

Jumlah responden yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 59 orang yang 

terdiri dari: 

1. Responden untuk nilai guna penangkapan ikan dan penangkapan kepiting 

yang terdiri dari nelayan sebanyak 23 orang. 

2. Responden untuk nilai guna bibit mangrove berjumlah 10 orang terdiri dari 

masyarakat yang tergabung dalam kelompok Pemuda-Pemudi Baros 

(KP2B). 

3. Responden nilai keberadaan mangrove di Dusun Baros berjumlah 55 orang. 

Responden tersebut terdiri dari masyarakat umum (nelayan, petani, 

peternak, KP2B) dan pemerintah Desa Tirtohargo yang mengetahui 

keberadaan mangrove. Responden akan diwawancarai untuk mengetahui 

kesediaan membayar masyarakat terhadap keberadaan sumberdaya alam 

mangrove di Dusun Baros. 

4. Responden untuk strategi pengelolaan mangrove di Dusun Baros dipilih 

sebanyak 6 orang dengan pertimbangan sebagai expert/ahli untuk menilai 

persepsinya terhadap faktor-faktor yang berkaitan dengan pengelolaan 

kawasan mangrove di Dusun Baros. 

 

 

Non Use Value

No Responden Jumlah Nilai guna 

penangkapan 

ikan

Nilai guna 

penangkapan 

kepiting

Nilai guna bibit 

mangro√e

Nilai keberadaan

1 Nelayan 23 √ √ √

2 Petani 13 √

3 Peternak 8 √

4 Kelompok Pemuda Pemudi Baros (KP2B) 10 √ √ √

5 Dislautkan DIY 1 √

6 Bappeda Kab. Bantul 1 √

7 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul 1 √

8 Pemerintah Kecamatan Kretek 1 √

9 Pemerintah Desa Tirtohargo 1 √ √

Jumlah 59

Use Value

Strategi 

pengelolaan
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b. Pengumpulan data sekunder 

Teknik pengumpulan data sekunder merupakan teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yang bersifat olahan atau informasi. Data olahan merupakan 

data yang telah melalui serangkaian identifikasi, penajaman ataupun analisis 

sehingga dapat berbentuk sebuah informasi.. Data sekunder juga diperoleh melalui 

kajian literatur baik berupa buku, peraturan, jurnal ilmiah maupun data-data dari 

instansi terkait. 

 

3. 6. Teknik Analisis Data 

3. 6. 1. Analisis Vegetasi Mangrove 

Analisis vegetasi tumbuhan merupakan suatu cara mempelajari komposisi jenis 

dan struktur vegetasi. Untuk keperluan analisis vegetasi diperlukan data-data jenis, 

diameter dan tinggi untuk menentukan indeks nilai penting dari penyusun 

komunitas hutan tersebut. Dengan analisis vegetasi dapat diperoleh informasi 

kuantitatif tentang struktur dan komposisi suatu komunitas tumbuhan. Untuk 

kepentingan deskripsi suatu komunitas tumbuhan diperlukan minimal tiga macam 

parameter kuantitatif, yaitu densitas, frekuensi dan dominasi (Gopal dan Bhardwaj, 

1979 dalam Kordi , 2012). Dalam penelitian ini, data tumbuhan dianalisis dengan 

menggunakan Indeks Nilai Penting (INP) dan Indeks Keanekaragaman Jenis  (Index 

Shannon-Wiener). Untuk mengetahui komposisi dan struktur vegetasi 

menggunakan analisis vegetasi sebagai berikut: 

1. Kerapatan Jenis 

a. Kerapatan Jenis (K-i) merupakan jumlah individu jenis ke-i dalam suatu 

area dihitung sesuai persamaan : 

 

K − i =
Σ individu untuk jenis ke − i

Luas petak pengamatan
 

 

b. Kerapatan Relatif suatu jenis (KR-i) dihitung sesuai persamaan : 

 

KR − i =
Kerapatan Jenis ke − i

Kerapatan seluruh jenis
 x 100% 
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2. Frekuensi 

a. Frekuensi jenis ke-i (F-i) digunakan untuk menyatakan proporsi antara 

jumlah sampel yang berisi suatu spesies ke-i terhadap jumlah total sampel.  

 

F − i =
Σ petak contoh ditemukan suatu jenis

Σ seluruh petak contoh
 

 

b. Frekuensi Relatif ke-i (FR-i) dihitung dengan persamaan : 

 

FR − i =
Frekuensi suatu jenis ke − i

Frekuensi seluruh jenis
 𝑥 100% 

 

3. Dominansi 

a. Dominansi suatu jenis (D) merupakan perhitungan luas penutupan antara 

luas tempat yang ditutupi oleh jenis tumbuhan dengan luas total habitat. 

 

D =
Luas bidang dasar suatu jenis

Luas petak contoh
 

 

b. Dominansi Relatif suatu jenis (DR) dapat dihitung dengan persamaan : 

 

DR =
Dominansi jenis ke − i

Dominansi seluruh jenis
 𝑥 100% 

 

4. Indeks Nilai Penting (INP) 

a. Nilai dari INP vegetasi tingkat pohon didapat dari penjumlahan nilai 

kerapatan relatif jenis (KR), frekuensi relatif jenis (FR), dan dominansi 

relatif jenis (DR) : 

 

INP = KR + FR + DR  
 

b. Sedangkan menurut Kalitouw (2015), nilai INP untuk vegetasi tingkat 

pancang didapat dari penjumlahan nilai kerapatan relatif jenis (KR), dan 

frekuensi relatif jenis (FR) : 

 

INP = KR + FR 
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5. Indeks Keanekaragaman (H’) dan Indeks Kemerataan (E) 

a. Untuk memperkirakan keanekaragaman spesies ada beberapa indeks 

keanekaragaman yang dapat dipilih untuk dipakai dalam analisis komunitas. 

Pada penelitian ini, indeks keanekaragaman yang dipakai adalah Indeks 

Shannon Wienner. 

 

H′ = ∑ 𝑝𝑖

𝑠

𝑖=1

( ln 𝑝𝑖 ) 

 

Keterangan : 

H′ = Indeks Shannon Wienner 

pi = Kelimpahan relatif dari spesies ke–i 

ni = Jumlah individu suatu jenis ke–i 

N = Jumlah total untuk semua individu 

Colwell (2009) menyebutkan bahwa nilai H’ < 1 keanekaragaman jenis 

rendah; 1 < H < 3 keanekaragaman jenis sedang; H’ > 3 keanekaragaman 

jenis tinggi. 

 

b. Untuk mengetahui kemerataan jenis, marga atau suku pohon menggunakan 

indeks kemerataan (evenness index) dari (Ludwig dan Reynold, 1988 dalam 

Onrizal, 2008) dengan rumus sebagai berikut: 

 

E =
H′

ln(𝑆)
 

 

Keterangan : 

E = Indeks kemerataan 

H′ = Indeks keanekaragaman Shannon Wienner 

S = Jumlah spesies 

Menurut Krebs (1989), Indeks keseragaman berkisar antara 0-1, dimana: 

0,6 - 1 = Keseragaman spesies tinggi 

0,4 < J’ < 0,6 = Keseragaman spesies sedang 

0 – 0,4 = Keseragaman spesies rendah 
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3. 6. 2. Analisis Tingkat Kerusakan Mangrove 

Metode yang digunakan untuk menghitung tingkat kerusakan mangrove  

berpedoman kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 

Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove, 

dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 6. Kriteria baku dan pedoman kerusakan mangrove 

Kriteria Penutupan (%) Kerapatan (pohon/ha) 

Baik Padat ≥ 75 % ≥ 1.500 

 Sedang 50 % - 75 % 1.000 – 1.500 

Rusak Jarang < 50 % < 1.000 

 

Kriteria baku kerusakan mangrove tersebut ditetapkan berdasarkan prosentase 

luas tutupan atau dominansi (DR) dan kerapatan (KR) mangrove yang hidup. Dalam 

menentukan tingkat kerusakan mangrove digunakan metode Hemisperichal 

Photography untuk menghitung luas tutupan atau dominansi. Metode ini masih 

cukup baru digunakan pada hutan mangrove di Indonesia. Penerapan metode ini 

mudah dan menghasilkan data yang lebih akurat (Dharmawan dan Pramudji, 2014). 

Foto hasil pemotretan diambil menggunakan lensa fish eye kemudian dilakukan 

analisis dengan menggunakan perangkat lunak Image J. 

Teknis pelaksanaan metode Hemisperichal Photography adalah sebagai berikut: 

1. Setiap plot 10 m x 10 m dibagi menjadi empat plot kecil yang berukuran            

5 m x 5 m. 

2. Titik pengambilan foto, ditempatkan di sekitar pusat plot kecil; harus berada 

diantara satu pohon dengan pohon lainnya; serta hindarkan pemotretan tepat 

disamping batang satu pohon. 

3. Dalam setiap stratifikasi, minimal dilakukan pengambilan foto sebanyak    

12 titik dimana setiap plot 10 m x 10 m diambil 4 titik pemotretan. 

4. Posisi kamera disejajarkan dengan tinggi dada peneliti/tim pengambil foto, 

serta tegak lurus/menghadap lurus ke langit. 

5. Dicatat nomor foto pada form data sheet untuk mempermudah dan 

mempercepat analisis data. 



34 

 

6. Hindarkan pengambilan foto ganda pada setiap titik untuk mencegah 

kebingungan dalam analisis data. 

7. Foto hasil pemotretan, dilakukan analisis dengan menggunakan perangkat 

lunak Image J. 

 

Gambar 6. Ilustrasi metode hemisperichal photography untuk mengukur tutupan 

mangrove. 

Gambar 7. Hasil pemotretan dengan lensa fish eye secara vertikal (kiri) dan setelah 

analisis dengan perangkat lunak Image J (kanan). 
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Hasil analisis menghasilkan nilai kerapatan dalam satuan pohon/ha dan 

persentase tutupan dalam satuan persen (%). Berdasarkan standar Pemerintah 

Indonesia melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 201 Tahun 2004, 

hasil analisis digunakan untuk menggambarkan kondisi hutan mangrove yang 

dikategorikan menjadi dua yaitu baik atau rusak dan status penutupan kanopi yaitu 

jarang, sedang dan padat. 

 

3. 6. 3. Analisis Nilai Ekonomi Total Hutan Mangrove 

Penilaian (valuasi) ekonomi ekosistem mangrove dalam penelitian 

menggunakan dua tahap seperti yang dilakukan Ruitenbeek (1992), yaitu:                 

(1) Identifikasi manfaat dan fungsi-fungsi ekosistem mangrove,                                            

dan (2) Mengkuantifikasikan semua manfaat dan fungsi ekosistem ke dalam nilai 

uang (rupiah). Langkah pertama dari tahap ini adalah mengidentifikasi segenap 

manfaat dan fungsi dari ekosistem yang akan diteliti. Manfaat dan fungsi yang 

diidentifikasi untuk segenap penelitian meliputi: 

 

a. Nilai Manfaat Langsung (Direct Use Value) 

Nilai manfaat langsung ekosistem mangrove di Dusun Baros berupa 

pemanfaatan ikan, kepiting dan pembibitan pohon. Analisis data yang 

digunakan untuk mengetahui berapa besar nilai manfaat yang ada pada 

ekosistem mangrove di Dusun Baros yaitu dengan metode pendekatan harga 

pasar (Harahab, 2010) dalam (Sholikah, 2017). Nilai manfaat langsung dapat 

dihitung dengan persamaan: 

 

DUV = ΣDUVi 

 

Keterangan: 

DUV = Direct Use Value 

DUV 1 = nilai manfaat penangkapan ikan 

DUV 2 = nilai manfaat penangkapan kepiting 

DUV 3 = nilai manfaat bibit mangrove 
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Rincian masing-masing nilai manfaat adalah sebagai berikut: 

1. Nilai manfaat penangkapan ikan 

Nilai manfaat penangkapan ikan dihitung berdasarkan harga pasar dapat 

diformulasikan sebagai berikut : 

 

DUV 1 = ((Q1P1) – B1) x N 

 

Keterangan: 

DUV 1 

Q1 

P1 

B1 

N 

= 

= 

= 

= 

= 

nilai manfaat penangkapan ikan (Rp/tahun) 

hasil tangkapan ikan (kg/tahun) 

harga jual ikan (Rp/kg) 

biaya penangkapan ikan (Rp/kg) 

jumlah nelayan 

 

2. Nilai manfaat penangkapan kepiting 

Nilai manfaat penangkapan kepiting dihitung berdasakan jumlah hasil 

tangkapan kepiting per tahun dikalikan dengan harga jual kepiting 

 

DUV 2 = ((Q2P2) – B2) x N 

 

Keterangan:  

DUV 2 

Q2 

P2 

B2 

N 

= 

= 

= 

= 

= 

nilai manfaat penangkapan kepiting (Rp/tahun) 

hasil tangkapan kepiting (kg/tahun) 

harga jual kepiting (Rp/kg) 

biaya penangkapan kepiting (Rp/kg) 

jumlah nelayan 

 

3. Nilai manfaat bibit mangrove 

Nilai manfaat pembibitan mangrove diestimasi berdasarkan penjualan bibit 

mangrove per tahun yang dirumuskan sebagai berikut:  

 

DUV 3 = (QmPm) – (QmBm) 

 

Keterangan:  

DUV 3 

Qm 

Pm 

Bm 

= 

= 

= 

= 

nilai manfaat pembibitan mangrove (Rp/tahun) 

jumlah bibit mangrove yang dijual (pohon/tahun) 

harga bibit mangrove (Rp/pohon)  

biaya perawatan bibit pohon mangrove (Rp/pohon) 



37 

 

4. Nilai manfaat ekowisata mangrove 

Nilai manfaat ekosistem mangrove Baros sebagai tujuan wisata minat 

khusus, dihitung berdasarkan total biaya perjalanan yang dikeluarkan 

wisatawan untuk melakukan aktivitas wisata sesuai dengan penelitian dari 

Trialfhianty (2014) di kawasan mangrove Baros. 

 

Kegiatan pariwisata = (T + B) x F 

 

Keterangan:  

T 

B 

F 

= 

= 

= 

biaya perjalanan (Rp/tahun) 

biaya komponen lain yang harus dikorbankan (Rp/tahun) 

frekuensi kunjungan (tahun) 

 

b. Nilai Manfaat Tidak Langsung (Indirect Use Value) 

Manfaat tidak langsung dari ekosistem mangrove Baros yaitu fungsi ekosistem 

mangrove sebagai penahan pantai dari terjadinya proses abrasi pantai atau garis 

sepadan sungai. Nilai manfaat tidak langsung diestimasi dengan menggunakan 

metode analisis replacement cost. Metode replacement cost (biaya pengganti) 

digunakan untuk mengetahui besarnya biaya pengganti pembuatan bangunan 

penahan abrasi pantai. Nilai dihitung melalui pendekatan biaya pembuatan 

beton yang setara dengan fungsi ekosistem mangrove sebagai penahan abrasi 

(Harahab, 2010). 

 

NPA =
(PLD) x Pgp x B

Dt
 

 

Keterangan: 

NPA = Nilai penahan abrasi (Rp/tahun) 

PLD = Pemecah gelombang panjang x lebar x dalam (m3) 

Pgp 

B 

Dt 

= 

= 

= 

Panjang garis pantai yang terlindung mangrove (m) 

Biaya (Rp/m3) 

Daya tahan (tahun) 
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c. Nilai pilihan (Option Value) 

Nilai pilihan biasanya dihitung menggunakan metode Benefit Transfer, yaitu 

dengan cara menilai perkiraan benefit dari tempat lain (dimana sumberdaya 

tersedia), kemudian benefit tersebut ditransfer untuk memperoleh perkiraan 

yang kasar mengenai manfaat dari lingkungan. Metode ini didekati dengan cara 

menghitung besarnya nilai keanekaragaman hayati (biodiversity) yang ada pada 

ekosistem mangrove tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Ruitenbeek (1992) di Teluk Bintuni, disebutkan bahwa ekosistem mangrove 

Indonesia memiliki nilai biodiversity sebesar US$ 1.500/km2/tahun atau              

US$ 15/ha/tahun. Nilai ini dapat dipakai di seluruh ekosistem mangrove yang 

ada di Indonesia apabila ekosistem mangrovenya secara ekologis penting dan 

tetap dipelihara secara alami. Osmaleli (2014) menyebutkan, sebelum 

melakukan perhitungan terlebih dahulu dilakukan compound nilai biodiversity                          

di Teluk Bintuni tahun 1992 ke tahun penelitian sekarang 2018 menggunakan 

rumus: 

 

V2018= V 1992 (1 + i)t 

 

Keterangan: 

V = Nilai biodiversity ekosistem mangrove Teluk Bintuni 

i = Tingkat suku bunga 

t = Banyaknya waktu (tahun) 

 

Nilai compound yang sudah dihitung kemudian disesuaikan dengan daya beli 

dan harga-harga di Dusun Baros, Kabupaten Bantul sehingga data yang 

diperoleh bisa akurat. Penyesuain yang dilakukan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

 

N = V x M x 
UMK Bantul

UMK Teluk Bintuni
 x NTR 

 

Keterangan: 

N = Nilai pilihan biodiversity ekosistem mangrove di Dusun Baros  

tahun 2018 
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V = Nilai compound biodiversity ekosistem mangrove di Dusun Baros 

tahun 2018 

M = Luas ekosistem mangrove (ha) 

UMK = Upah Minimum Kabupaten (Rp) 

NTR = Nilai Tukar Rupiah BI (April 2018) 

 

d. Nilai keberadaan (Existence Value) 

Nilai manfaat keberadaan yang akan dikaji didefinisikan sebagai manfaat tidak 

langsung yang dirasakan masyarakat dari keberadaan ekosistem mangrove. 

Metode yang digunakan dalam menghitung nilai manfaat keberadaan yaitu 

CVM, yang didasarkan pada kesediaan membayar masyarakat (Willingnes To 

Pay) untuk mempertahankan kelestarian ekosistem mangrove Baros            

(Fauzi, 2014). Nilai manfaat keberadaan diperoleh dari hasil perhitungan nilai 

tengah dengan rumus sebagai berikut ( FAO 2000 dalam Adrianto et al, 2004): 

 

MWTP =
1

n
∑ Yi

n

i=1

 

 

Keterangan : 

MWTP = Mean Willingness To Pay 

n = Jumlah sampel responden 

Yi = Besaran WTP yang diberikan oleh responden ke-i 

Nilai manfaat ekonomi total dari ekosistem mangrove merupakan penjumlahan 

seluruh nilai ekonomi dari manfaat ekosistem mangrove yang telah diidentifikasi 

dan dikuantifikasikan. Nilai manfaat total tersebut menggunakan persamaan : 

 

TEV = DUV + IUV + OV + EV 

 

Keterangan : 

TEV = Total Economic Value 

DUV = Nilai guna langsung (Direct Use Value) 

IUV = Nilai guna tidak langsung (Indirect Use Value) 

OV = Nilai pilihan (Option Value) 

EV = Nilai Keberadaan (Existence Value) 
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3. 6. 4. Analisis Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove 

Analisa strategi pengelolaan ekosistem mangrove di Dusun Baros menggunakan 

teknik analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threats). Rangkuti 

(2014) menyatakan bahwa analisis SWOT merupakan suatu analisis yang bertujuan 

untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis dalam merumuskan suatu 

strategi. Analisis SWOT merupakan pemilihan hubungan atau interaksi antar unsur-

unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan terhadap unsur-unsur eksternal, yaitu 

peluang dan ancaman. Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam analisis SWOT 

adalah sebagai berikut: 

1. Identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal 

Kegiatan pertama yang dilakukan dalam analisa SWOT adalah identifikasi 

faktor-faktor internal dan eksternal yang merupakan tahapan penting karena 

merupakan dasar untuk kegiatan analisa selanjutnya. Untuk merumuskan 

faktor-faktor internal dan eksternal dilakukan wawancara dan pengisian 

kuesioner kepada masyarakat, pengelola kawasan dan stakeholder serta 

dilengkapi dengan studi kepustakaan. 

2. Penyusunan kuesioner 

Setelah faktor-faktor internal dan ekternal selesai dilakukan identifikasi, 

kegiatan selanjutnya adalah menyusun kuesioner sebagai sarana untuk 

mendapatkan penilaian dari responden terhadap faktor-faktor yang telah 

dirumuskan. 

Penilaian terhadap faktor-faktor internal dan eksternal dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Penilaian responden yang diberi skala dari 1 – 5. 

- 1 (sangat buruk) 

- 2 (buruk) 

- 3 (netral) 

- 4 (baik) 

- 5 (sangat baik) 
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b. Penilaian urgensi (tingkat kepentingan) penanganan faktor - faktor, diberi 

skala sebagai berikut. 

- a (sangat penting dilakukan penanganannya) 

- b (penting dilakukan penanganannya) 

- c (cukup penting dilakukan penanganannya) 

- d (kurang penting dilakukan penanganannya) 

- e. (tidak penting dilakukan penanganannya) 

3. Penentuan responden dan pengisian kuesioner 

Setelah kuesioner analisis SWOT selesai disusun, selanjutnya kuesioner 

diberikan kepada responden yang dipilih berdasarkan faktor keterkaitan serta 

pemahaman terhadap masalah yang diteliti, terdiri dari:  

a. Pengelola kawasan mangrove di Dusun Baros. 

b. Instansi di lingkungan pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten, 

yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Bappeda Bantul, dan Dinas 

Lingkungan Hidup Bantul. 

c. Pemerintah Kecamatan Kretek 

d. Pemerintah Desa Tirtohargo 

1. Analisa data 

Hasil penilaian faktor-faktor internal dan eksternal selanjutnya dilakukan 

identifikasi unsur-unsur yang dikategorikan sebagai kekuatan, kelemahan, 

kesempatan dan peluang. Faktor-faktor baik eksternal ataupun internal 

ditetapkan pada diagram analisis SWOT untuk mengetahui posisi strategi 

pengelolaan ekosistem mangrove di Dusun Baros. 
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Gambar 8. Diagram analisis SWOT  

(Sumber: Rangkuti, 2014) 

 

Keterangan masing-masing kuadran diagram analisis SWOT adalah: 

Kuadran 1 : Merupakan situasi yang sangat menguntungkan karena  

memiliki kekuatan dan peluang, sehingga dapat 

memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang 

diterapkan adalah mendukung kebijakan pertumbuhan 

yang agresif (growth oriented strtegy). 

Kuadran 2 : Meskipun menghadapi berbagai ancaman, kita ini masih 

memiliki  kekuatan dari segi internal. Strateginya adalah 

menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang 

jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi. 

Kuadran 3   : Suatu kawasan menghadapi peluang yang sangat besar, 

namun disaat yang bersamaan juga mempunyai 

kelemahan dari segi internal. Fokus strategi kawasan ini 

adalah meminimalkan masalah internalnya, sehingga 

dapat merebut peluang yang lebih baik. 
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Kuadran 4  : Merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan 

karena suatu kawasan menghadapi berbagai ancaman 

dari faktor eksternal dan juga memiliki kelemahan dari 

sisi internal. 

Tahap formulasi strategi berdasarkan analisis IFAS dan EFAS disusun secara 

logis dengan tujuan agar dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan 

memanfaatkan peluang (oppurtunities), namun secara bersamaan dapat 

meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats) (Rangkuti, 2014). 

Penyusunan formulasi strategi dilakukan pada sebuah matriks SWOT yang 

mengkombinasikan faktor internal dan eksternal seperti yang tersaji pada Tabel 7. 

Matriks SWOT tersebut pada umumnya menghasilkan empat alternatif stategi yang 

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan ekosistem 

mangrove di Dusun Baros secara berkelanjutan. 

 

Tabel 7. Matrik kemungkinan strategi SWOT 

Internal 

Eksternal 

Kekuatan 

(Strength – S) 

Kelemahan 

(Weakness – W) 

Peluang 

(Opportunities – O) 

Strategi S-O 

Menciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan untuk 

memanfaatkan peluang 

Strategi W-O 

Menciptakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

untuk memanfaatkan peluang 

Ancaman 

(Threats – T) 

Strategi S-T 

Menciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan untuk 

mengatasi ancaman 

Strategi W-T 

Menciptakan strategi yang 

menggunakan kelemahan dan 

menghindari ancaman 

Sumber: (Rangkuti, 2014) 

 




