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Abstract. This research is to 1) identify the use of mangrove ecosystem in  Belakang Padang 

island, Batam, Riau island, 2) to analyse the correlation between the mangrove resources and 

the shrimp production in Belakang Padang island, Batam, Riau island, 3) to estimate the 

economic value of mangrove resources and of shrimp production and to analyse the optimal 

allocation for mangrove resources management in Belakang Padang island, Batam, Riau island. 

The research uses the research data analysis method, encompassing the analysis of Citra 

Landsat ETM + 7 to seperate between the mangrove and the non-mangrove areas in order to 

obtain the mangrove spacious areas. It also encompasses the optimal economy analysis between 

the mangrove and fishery affairs (shrimp), economic valuation of mangrove resources and the 

simulation model of mangrove resource management. The results of analysis indicate a close 

correlation between the spacious mangrove and shrimp production. The changes of mangrove 

areas per square kilometer would result in a change of 57.994 tons of shrimp production. 

Compared to studies conducted in Mexico and Thailand, the marginal productivity in Belakang 

Padang island has a higher value.  

 

Key words: Mangrove ecosystem; The correlation between mangrove and shrimp production; 

Equilibrium open access; Economic value; Economic-ecological dynamics. 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sebagai negara kepulauan terbesar di 

dunia, Indonesia memiliki potensi sumberdaya 

kelautan yang sangat potensial untuk 

dikembangkan guna meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Luas perairan 

Indonesia mencapai 5,8 juta km
2
 yang 

merupakan 75% dari seluruh wilayah, yang 

terdiri atas perairan nusantara 2,8 juta km
2
, 

perairan laut teritorial 0,3 juta km
2
, dan Zona 

Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta 

km
2 

(Departemen Kelautan dan Perikanan, 

2001). Salah satu bagian terpenting dari 

kondisi geografis Indonesia sebagai wilayah 

kepulauan adalah wilayah pantai dan pesisir 

dengan garis pantai sepanjang 81.000 km. 

Wilayah pantai dan pesisir memiliki arti yang 

strategis karena merupakan wilayah 

interaksi/peralihan (interface) antara ekosistem 

darat dan laut yang memiliki sifat dan ciri 

yang unik, dan mengandung produksi biologi 

cukup besar serta jasa lingkungan lainnya. 

Kekayaan sumberdaya yang dimiliki wilayah 

tersebut menimbulkan daya tarik bagi berbagai 

pihak untuk memanfaatkan secara langsung 

karena secara sektoral memberikan sumbangan 

yang besar dalam kegiatan ekonomi misalnya 

perikanan, kehutanan, industri, pariwisata dan 

lain-lain (Dahuri, 2002). 

Ekosistem mangrove merupakan salah 

satu ekosistem di wilayah pesisir yang 

mempunyai peran sangat penting dalam 

mendukung produktivitas perikanan, sebagai 

nursery ground (tempat pembesaran) dan 

spawning ground (tempat pemijahan) bagi 

beragam jenis biota air. Di samping itu juga 

sebagai penahan erosi pantai, pencegah intrusi 

air laut ke daratan, pengendali banjir, 

merupakan perlindungan pantai secara alami 
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mengurangi resiko dari bahaya tsunami dan 

juga merupakan habitat dari beberapa jenis 

satwa liar (burung, mamalia, reptilia dan 

amphibia) (Saenger et al dalam Aksornkoae, 

1993). 

Dampak dari krisis ekonomi yang 

dialami negara Indonesia dan menurunnya 

nilai tukar rupiah telah mendorong laju 

konversi hutan mangrove, terutama untuk 

budidaya perikanan (udang). Beberapa lokasi 

yang diduga cukup menonjol terjadi konversi 

antara lain DI Aceh, Sumatera Utara, Riau, 

Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, 

Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. 

Selain itu mangrove tidak dipandang sebagai 

sumberdaya yang memiliki nilai ekonomis 

yang tinggi bila dibandingkan dengan usaha 

budidaya perikanan. Hal tersebut diperburuk 

dengan hasil-hasil penelitian yang 

menyimpulkan bahwa mangrove secara alami 

tidak menguntungkan apabila dibandingkan 

dengan mengkonversi untuk tujuan 

pengembangan budidaya perikanan. Fakta 

menunjukkan bahwa pada wilayah-wilayah 

dimana mangrove dikonversi secara total 

untuk budidaya tambak, kebanyakan tingkat 

kesejahteraan petani masih pada tingkat pra-

sejahtera. Hal tersebut antara lain diakibatkan 

oleh besarnya biaya yang harus ditanggung 

petani untuk pengendalian hama dan penyakit 

sebagai akibat menurunnya kualitas 

lingkungan (Ditjen RLPS, 2002). 

Provinsi Kepulauan Riau secara 

geografis terdiri dari pulau-pulau kecil dengan 

dominasi pantai pasir putih dan ekosistem 

mangrove. Ekosistem mangrove banyak 

terdapat dibagian-bagian pulau yang 

terlindung dan menyebar hampir di setiap 

kelompok pulau, seperti di Batam, Karimun, 

Bintan, Natuna, Siantan, Tambelan, 

Singkep/Selayar. Jenis-jenis ekosistem 

mangrove yang umum ditemukan di Riau 

Kepulauan antara lain Rhizopora, Sonneratia 

dan Avicennia (PKSPL, 2001). 

Potensi ekosistem mangrove yang 

cukup besar di Kepulauan Riau, sampai saat 

ini belum dikelola secara optimal. Bahkan ada 

kekhawatiran dengan adanya motivasi 

menjadikan Kota Batam sebagai SEZ (Special 

Economic Zone), perdagangan, transportasi 

laut dan pariwisata dapat mengakibatkan 

degradasi ekosistem mangrove. Sejak Batam 

ditetapkan sebagai kawasan industri, segala 

urusan administrasi kependudukan Batam 

berpusat di Kecamatan Pulau Belakang 

Padang dan perkembangan pulau ini menjadi 

luar biasa. Di tambah lagi pada tahun 1978 

Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan 

Presiden Nomor 41 dengan menetapkan 

seluruh daerah industri Pulau Batam sebagai 

wilayah usaha Bonded Warehouse, kehadiran 

penduduk di kawasan itu melonjak tajam. Pada 

tahun 1978 itu tercatat jumlah penduduk yang 

tinggal di Batam mencapai 31.800 orang. Lima 

tahun berikutnya jumlah penduduk Batam 

melonjak mencapai 43.000 orang dan setelah 

20 tahun tercatat penduduk Batam pada tahun 

2003 telah mencapai 562.661 orang. Hal ini 

mengakibatkan terjadinya konversi lahan 

mangrove menjadi perumahan di beberapa 

bagian lahan mangrove di Pulau Belakang 

Padang (Kompas, 2004). 

Keadaan ekosistem mangrove di 

beberapa pulau di Batam pada tahun 2000 

telah mengalami perubahan dari ekosistem 

aslinya dan ada indikasi ketidakstabilan 

keseimbangan ekosistem mangrove tersebut. 

Sebagai contoh nyata terjadinya tumpahan 

minyak mentah dari kapal tanker MT. Natuna 

Sea di perairan Pulau Belakang Padang, Kota 

Batam pada Oktober Tahun 2000 membuat 

sebagian ekosistem mangrove mati dan 

menyebabkan berkurangnya hasil tangkapan. 

Sebagaimana kita ketahui ekosistem mangrove 

merupakan tempat pemijahan dan asuhan 

(nursery ground) berbagai macam biota, 

termasuk ikan dan udang yang hidup secara 

alami di wilayah tersebut. 

Untuk menjaga fungsi ekosistem 

mangrove sebagai tempat pemijahan dan 

asuhan, khususnya udang di Pulau Belakang 

Padang, Kota Batam, Kepulauan Riau, maka 
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perlu melakukan penelitian bagaimana 

hubungan keterkaitan antara produksi 

penangkapan udang dengan ekosistem 

mangrove dan bagaimana pengelolaan 

sumberdaya mangrove di Pulau Belakang 

Padang, Kota Batam, Kepulauan Riau tersebut. 

 

Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana gambaran umum 

pemanfaatan sumberdaya alam 

ekosistem mangrove di Pulau Belakang 

Padang, Kota  Batam, Kepulauan 

Riau? 

2. Bagaimana ekonomi keterkaitan 

sumberdaya mangrove dengan 

penangkapan udang di Pulau Belakang 

Padang, Kota Batam, Kepulauan Riau? 

3. Berapa besar nilai ekonomi dari 

manfaat ekosistem mangrove di Pulau 

Belakang Padang, Kota Batam, 

Kepulauan Riau saat ini dan bagaimana 

alokasi optimal pengelolaan 

sumberdaya mangrove secara lestari?  

 

Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) 

mengidentifikasi pemanfaatan ekosistem 

mangrove di Pulau Belakang Padang, Kota 

Batam, Kepulauan Riau, (2) menganalisis 

secara ekonomi keterkaitan sumberdaya 

mangrove dengan penangkapan udang di 

Pulau Belakang Padang, Kota Batam, 

Kepulauan Riau, (3) mengestimasi nilai 

ekonomi sumberdaya mangrove dan 

penangkapan udang, serta menganalisis 

alokasi optimal pengelolaan sumberdaya 

mangrove di Pulau Belakang Padang, Kota 

Batam, Kepulauan Riau. 

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara 

lain: (1) Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan dalam pemanfaatan 

pengelolaan ekosistem mangrove yang lestari 

dan pemanfaatan sumberdaya udang, bahwa 

sumberdaya mangrove erat kaitannya dengan 

sumberdaya udang; (2) Sebagai bahan 

masukan bagi para pengambil kebijakan dalam 

penentuan pengelolaan ekosistem mangrove 

secara efisien berdasarkan keseimbangan 

manfaat ekologis dan ekonomisnya yang 

berkelanjutan di Pulau Belakang Padang, Kota 

Batam, Kepulauan Riau dan juga pemanfaatan 

sumberdaya udang yang memberikan hasil 

maksimum secara ekonomi dan lestari dari 

segi sumberdaya. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Ekonomi dan Sumberdaya Alam 

Ilmu ekonomi secara konvesional 

didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari 

bagaimana manusia mengalokasikan 

sumberdaya yang langka. Sumberdaya 

menurut ensikklopedia Webster (dalam Fauzi, 

2004) adalah kemampuan untuk memenuhi 

atau menangani sesuatu; sumber persediaan 

penunjang atau bantuan; sarana yang 

dihasilkan oleh kemampuan atau pemikiran 

seseorang. Dalam pengertian umum, 

sumberdaya didefinisikan sebagai sesuatu 

yang dipandang memiliki nilai ekonomi. 

Sumberdaya adalah komponen dari ekosistem 

yang menyediakan barang dan jasa yang 

bermanfaat bagi kebutuhan manusia (Fauzi, 

2004). 

Ilmu ekonomi sumberdaya alam adalah 

ilmu yang mempelajari pengalokasian 

sumberdaya alam seperti air, lahan, ikan, 

hutan. Sehingga secara eksplisit ilmu ini 

mencari jawaban seberapa besar sumberdaya 

harus di ekstraksi sehingga menghasilkan 

manfaat yang sebesar-besarnya bagi 

masyarakat (Fauzi, 2004).  Menurut Conrad 

dan Clark (dalam Adrianto, 2005) ekonomi 

sumberdaya adalah cabang ilmu ekonomi yang 

memfokuskan pada alokasi sumberdaya 

optimal baik statik maupun dinamik untuk 

memenuhi kebutuhan manusia.  Akar dari 

setiap permasalahan ekonomi adalah 

kelangkaan sumberdaya dimana pada saat 

yang sama kebutuhan manusia senantiasa 

dipenuhi.  
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Fungsi Ekologi dan Ekonomi Ekosistem 

Mangrove 

Fungsi ekologi ekosistem mangrove dapat 

dilihat dari beberapa aspek antara lain aspek 

fisika, kimia dan biologi. Dari aspek fisika, 

fungsi ekologis ekosistem mangrove antara 

lain: (1) Dalam ekosistem mangrove terjadi 

mekanisme hubungan antara komponen-

komponen serta hubungan antara ekosistem 

mengrove dengan jenis-jenis ekosistem 

lainnya seperti padang lamun dan terumbu 

karang; (2) Dengan sistem perakaran yang 

kuat dan kokoh ekosistem mangrove 

mempunyai kemampuan meredam gelombang 

dan angin badai, pelindung pantai dari abrasi, 

penahan lumpur dan perangkap sedimen yang 

diangkut oleh aliran air permukaan; (3) 

Sebagai pengendali banjir, fungsi ini akan 

hilang jika ekosistem mangrove ditebangi 

(Aksornkoae, 1993). 

Fungsi ekonomi ekosistem mangrove 

adalah dalam menyediakan produk yang dapat 

diukur dengan uang, berupa kayu bakar, bahan 

bangunan, alat dan teknik penangkapan ikan, 

pupuk, bahan baku kertas, bahan makanan, 

obat-obatan, minuman, peralatan rumah 

tangga, bahan baku tekstil dan kulit, madu, 

lilin, dan tempat rekreasi. Pemanfaatan untuk 

skala komersial (skala besar) adalah 

menghasilkan kayu, chip dan arang; konversi 

ekosistem mangrove untuk kawasan pertanian, 

pertambakan, pemukiman, ladang garam dan 

daerah transmigrasi; dan manfaat ekosistem 

mangrove untuk beberapa jenis obat-obatan 

(Soemodihardjo dan Soerianegara dalam Yani, 

2002). Menurut Dahuri et al (2001) daun-

daunannya dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

baku pembuatan obat-obatan, pupuk untuk 

pertanian, dan sebagainya.  

 

Keterkaitan Ekosistem Mangrove dengan 

Sumberdaya Udang 

Aktivitas nelayan dalam pemanfaatan 

sumberdaya udang yang dilakukan, merupakan 

salah satu aktivitas yang berpengaruh terhadap 

perkembangan udang, terutama yang tumbuh 

di daerah mangrove. Penangkapan udang dapat 

berpengaruh apabila semakin besar laju 

penangkapan, maka jumlah ketersediaan 

udang akan semakin menurun pada musim 

berikutnya dengan kondisi regenerasi yang 

sama. Bahkan dapat berakibat fatal jika hasil 

tangkapan yang diperoleh berupa udang muda 

atau masih berukuran kecil dalam jumlah yang 

banyak. Hal ini dapat berdampak pada 

kepunahan sumberdaya udang pada daerah 

tersebut. 

Pengembangan model bioekonomi secara 

umum dari efek area mangrove yang 

merupakan daya dukung perikanan pada 

kondisi open access dan pengaruhnya terhadap 

tingkat produksi. Untuk memudahkan analisis 

digunakan discrete time model dari perikanan 

tersebut, yang menggambarkan kondisi 

keseimbangan jangka panjang dari perikanan 

dan turunan keseimbangan kurva penawaran 

untuk hasil panen. Jika ada perubahan dari 

area mangrove akan mempengaruhi 

keseimbangan jangka panjang pada perikanan 

open access (Barbier dan Ivar, 1998). 

 

Model bioekonomi diadaptasi untuk menghitung peranan dari ekosistem mangrove yang 

mendukung perikanan sebagai breeding ground (tempat berkembang biak/bertelur/memijah) dan 

nursery ground (tempat pembesaran). 

Digambarkan x sebagai ukuran stock ikan pada unit biomass, perubahan dari pertumbuhan stock 

setiap waktu digambarkan sebagai berikut.   

0,0),.(),(1  Mxtttttt FFEXhMXFXX …………………….……...(1) 

Dimana: 
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F (Xt, Mt)  adalah peningkatan dari stock ikan yang terjadi sebagai hasil dari pertumbuhan 

biologi pada saat ini. 

H(Xt. Et)  adalah hasil panen 

Effort (Et) adalah fungsi dari stock 

  

Untuk mengestimasi pengaruh yang kuat dari habitat mangrove pada perikanan menurut 

(Lynne et al, 1981; Bell 1989 dalam Barbier dan Ivar, 1998), berasal dari proses produksi 

Schaefer pada hasil panen sebagai berikut:                                ttt EqXh .

…………………………………………….…………………………(2) 

Dimana: qt adalah koefisien penangkapan (catchability) 

 

Dari persamaan (1) dan fungsi pertumbuhan logistik pada persamaan (2) didapatkan: 

xttttt XqEXMKrXX ],))(([1  ……………………………………..…...(3) 

Dimana:  

r adalah tingkat pertumbuhan intrinsik dari udang pada beberapa periode 

K adalah carrying capacity dari area mangrove 

Mt adalah pengaruh yang kuat yang positif dari carrying capacity mangrove 

 

Analisis keuntungan ekonomi perikanan pada beberapa periode (Clark, 1976; Conrad 1995 

dalam Barbier dan Ivar, 1998), dengan persamaan sebagai berikut  

]).([1 ttttt cEEXphEE  …………………………………………………(4) 

Dimana: 

Effort (Et) adalah fungsi dari stock 

P (h) adalah harga ikan yang didaratkan per unit harvest 

C adalah real unit cost dari effort 

 > 0 koefisien penyesuaian dan usaha penangkapan sesuai dengan persamaan ini  
 

Pada saat open access equilibrium area mangrove dimisalkan:  

Mt =Mt +1 = M. 

Pemecahan pada tingkat steady-state dari stock, X dan E (saat M konstan) 

Euntuk
pq

c
X EE tt


1

,  

F (X,M) – h (X,E) = 0  untuk Xt + 1 = Xt = X. Mt+1= Mt= M..................................(5) 

P (h) h (X.E) – cE = 0 untuk

 Et+1=Et=E……..……………………………….............................….(6) 

 E
r

q

EMqh
2

2

   

 Y = aEM - BE
2   

 
a = qα ; b = - q

2
/r, sehingga b1 = qα ; b2 = - q

2
/r 

Dimana:  

q = koefisien penangkapan 

M = Luas Mangrove 

E = Effort (upaya penangkapan) 

r = Tingkat pertumbuhan intrinsik 
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 Xuntuk
q

XMKr
E XX tt





1

,
))((

…………..…………….(7) 

Persamaan (5) mengindikasikan kombinasi ukuran stock dan usaha penangkapan mendorong 

kearah tingkat constant stock. Persamaan (6) adalah standard kondisi open access dengan asumsi 

profits pada perikanan akan habis pada jangka panjang. Persamaan (7) mengindikasikan 

kombinasi dari effort perikanan dan stock udang (dan juga area mangrove) dan pasti akan 

membuat tingkat yang konstan pada stock udang perikanan dalam jangka panjang. 

Efek comparative static pada perubahan area mangrove,untuk memudahkan diasumsikan 

hubungan antara area mangrove dengan carrying capacity sebagai berikut K(M) = M,  > 0. 

Dari persamaan (7) efek comparative static dengan perubahan area mangrove pada tingkat 

ekuilibrium pada effort perikanan didapat persamaan sebagai berikut: 

0)(  AA qdEdXdMr   atau 

)8..(....................................................................................................0
q

r

dM

dE A 
 

 Dari persamaan (8) dan persamaan (5), pengaruh pada tingkat panen ekuilibrium dapat 

dipecahkan secara eksplisit melalui persamaan:         

)9.(............................................................0 dM
pq

rc
dMrXdEqXdh AAAA 

 Perubahan 

keuntungan kotor dari perikanan dapat disajikan dalam persamaan berikut: 

)10...(..........................................................................................0 dM
q

rc
pdhA 

Menurunnya 

area mangrove mengakibatkan turunnya produksi udang dan keuntungan kotor dari perikanan, 

sehingga berdampak pada parameter bioekonomi pada model (α, r dan q) digabungkan dengan 

harga dan biaya (p dan c) pada perikanan. 

 

Valuasi Ekosistem Mangrove 

Nilai-nilai ekonomi yang terkandung 

dalam suatu sumberdaya alam, baik nilai guna 

maupun nilai fungsional yang harus 

diperhitungkan dalam menyusun kebijakan 

pengelolaannya, sehingga alokasi dan 

alternatif penggunaannya dapat ditentukan 

secara benar dan mengenai sasaran. Secara 

garis besar nilai tersebut dibagi dalam dua 

macam, yaitu: (a) nilai manfaat (use-value) 

dan (b) bukan nilai manfaat (non use value). 

Use Value (UV), terdiri atas: (1) nilai manfaat 

langsung, direct use value (DUV) adalah 

output (barang dan jasa) yang terkandung 

dalam suatu sumberdaya yang secara langsung 

dapat dimanfaatkan, (2) nilai manfaat tidak 

langsung, indirect use value (IUV) adalah 

barang dan jasa yang ada karena keberadaan 

suatu sumberdaya yang tidak secara langsung 

dapat diambil dari sumberdaya alam tersebut, 

(3) nilai manfaat pilihan, option value (OV) 

adalah potensi manfaat langsung atau tidak 

langsung dari suatu sumberdaya alam yang 

dapat dimanfaatkan diwaktu mendatang 

dengan asumsi sumberdaya tersebut tidak 

mengalami kemusnahan atau kerusakan yang 

permanen. Nilai merupakan kesanggupan 

individu untuk membayar atau mengeluarkan 

sejumlah uang agar dapat memanfaatkan 

potensi sumberdaya di waktu mendatang. 

Sedangkan non use value, terdiri atas: (1) nilai 

pewarisan, bequest value (BV) adalah nilai 

yang berkaitan dengan perlindungan atau 

pengawetan (preservation) suatu sumberdaya 

agar dapat diwariskan kepada generasi 

mendatang sehingga mereka dapat mengambil 
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manfaat daripadanya sebagai manfaat yang 

telah diambil oleh generasi sebelumnya, (2) 

nilai keberadaan, existence value (EV) adalah 

nilai keberadaan suatu sumberdaya alam yang 

terlepas dari manfaat yang dapatdiambil 

daripadanya. Nilai ini lebih berkaitan dengan 

nilai relijius yang melihat adanya hak hidup 

pada setiap komponen sumberdaya alam 

(Kusumastanto, 2000). 

 

 Pemodelan Sistem Dinamik 

Model adalah jembatan antara dunia nyata 

(real world) dengan dunia berpikir (thinking) 

untuk memecahkan suatu masalah. Proses 

penjabaran atau merepresentasikan ini disebut 

sebagai modelling atau pemodelan yang berarti 

merupakan proses berpikir melalui sekuen 

yang logis (Fauzi dan Anna, 2005). 

Sistem adalah sekumpulan komponen yang 

saling berinteraksi dan merupakan kerangka 

desain pemikiran untuk membantu dalam 

mencapai tujuan tertentu. Sehingga sistem 

dinamik merupakan sekumpulan komponen 

yang saling berinteraksi yang 

mempertimbangkan aspek waktu dalam 

mencapai tujuan tertentu. 

Sekuen proses pemodelan yaitu 

mengidentifikasi, membangun asumsi, 

kontruksi model, menganalisis, interpretasi, 

validasi dan implementasi. Konstruksi model 

dapat dilakukan dengan baik dengan bantuan 

komputer software maupun secara analitis 

(Fauzi dan Anna, 2005). 

 

METODOLOGI 

Metode penelitian yang digunakan adalah 

studi kasus (case study), tujuan metode ini 

adalah untuk memberikan gambaran secara 

mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat 

serta karakter-karakter yang khas dari studi 

kasus, kemudian dari sifat-sifat khas tersebut 

akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum 

(Nazir, 1988). 

Obyek penelitian adalah kawasan 

ekosistem mangrove dan sumberdaya 

perikanan udang di Pulau Belakang Padang, 

Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, 

Kepulauan Riau. Obyek penelitian dipilih 

secara sengaja (purposive), dengan 

pertimbangan bahwa ada keterkaitan antara 

kawasan mangrove dengan sumberdaya 

perikanan udang serta bagaimana pengelolaan 

yang optimal terhadap sumberdaya mangrove 

agar tetap lestari.  

 

Jenis dan Sumber Data 

Pengumpulan data berupa data primer dan 

sekunder, data primer  diperoleh secara 

langsung melalui pengamatan lapangan atau 

observasi, wawancara serta melalui kuesioner 

yang diajukan kepada responden di lokasi 

penelitian. Data sekunder diperoleh dari Biro 

Pusat Statistik (BPS), Dinas Kelautan 

Perikanan dan Pertanian, Dinas Kehutanan, 

Bappeda, laporan studi  penelitian, dan 

publikasi ilmiah. 

Metode Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

masyarakat dan lembaga yang terkait langsung 

maupun tidak langsung dengan pemanfaatan 

mangrove dengan sub populasi nelayan yang 

menangkap udang dan nelayan penangkap 

ikan belanak, pengambil kayu bakar, 

pengambil arang kayu, para pengunjung 

rekreasi, penerima manfaat keberadaan 

ekosistem mangrove dan instansi-instansi yang 

berkaitan dengan pengelolaan ekosistem 

mangrove tersebut. 

Penentuan responden kasus ditentukan 

secara purposive sampling, yaitu metode 

penentuan responden/ sampel tidak secara 

acak melainkan berdasarkan pertimbangan 

tertentu atau sengaja. Pertimbangan tersebut 

mencakup sifat spesifik responden/sampel 

seperti mampu berkomunikasi dengan baik, 

memiliki pengetahuan dan atau pengalaman 

mengenai masalah yang dimaksud serta 

memiliki keterlibatan langsung dalam kegiatan 

perikanan atau ekosistem mangrove tersebut. 

Penentuan responden/sampel ini adalah 

dengan memilih subgroup dari populasi 

dengan sedemikian rupa sehingga 
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responden/sampel yang dipilih mempunyai 

sifat yang sesuai dengan sifat-sifat populasi 

(Singarimbun dan Effendi, 1985). Jumlah 

responden sebagai sampel yang diambil dalam 

penelitian ini adalah 88 orang atau 4 % dari 

populasi responden sebanyak 2.337 rumah 

tangga. Jumlah responden secara rinci yaitu 16 

orang nelayan udang yang hanya menangkap 

udang di sekitar Pulau Belakang Padang, 10 

orang nelayan pengambil ikan belanak, 46 

orang pengambil arang kayu, 10 orang 

pengambil kayu bakar, dan 6 orang 

pengunjung rekreasi. 

 

Metode Analisis Data 

Metode analisis data penelitian meliputi 

analisis Citra Landsat untuk memisahkan area 

mangrove dan non mangrove juga 

mendapatkan luas mangrove, dan analisis 

ekonomi optimal keterkaitan antara mangrove 

dan perikanan (udang), valuasi ekonomi 

sumberdaya mangrove dan simulasi model 

pengelolaan sumberdaya mangrove.  

Metode analisis perubahan luas ekosistem 

mangrove menggunakan citra landsat ETM +7. 

Analisis Ekonomi Optimal Keterkaitan antara 

Mangrove dan Perikanan (Udang).Pendugaan 

keterkaitan mangrove dan perikanan, secara 

matematis dapat dituliskan seperti persamaan 

berikut (Barbier dan Ivar, 1998): 

         

)11(..................................................2
2

2
2

)(
E

r

q
EMqE

r

q
qEh K M

   

Diasumsikan stock udang konstan dengan 

X1  = X 1+1= X akan digunakan sebagai kondisi 

steady state. 

 Y = aEM - bE
2   

 
a = qα ; b = - q

2
/r, sehingga b1 = 

qα ; b2 = - q
2
/r 

Dimana:  

q = koefisien penangkapan 

M = Luas Mangrove 

E = Effort (upaya penangkapan) 

r = Tingkat pertumbuhan intrinsik 

 

Persamaan tersebut digunakan dengan 

asumsi sebagai berikut: (1) Harga persatuan 

output, (Rp/kg) diasumsikan konstan atau 

kurva permintaan diasumsikan elastis 

sempurna; (2) Biaya persatuan upaya (c) 

dianggap konstan; (3) Struktur pasar 

persaingan sempurna (pps); dan (4) Hanya 

faktor penangkapan yang diperhitungkan 

(tidak termasuk faktor pascapanen, dsb). 

Pemodelan sistem dinamik keterkaitan 

sumberdaya mangrove dan udang dilakukan 

untuk melihat interaksi antar variabel dengan 

pertimbangan aspek waktu, sehingga dapat 

melihat apa yang terjadi pada tahun yang akan 

datang juga dapat membuat kebijakan dalam 

mengelola sumberdaya mangrove yang 

optimal dan lestari.   

Pemodelan dilakukan melalui simulasi 

model dengan bantuan komputer software 

Stella version 7 dengan skenario, yaitu dengan 

memasukkan variabel-variabel luasan 

mangrove, tingkat produksi udang, effort 

(upaya penangkapan), TR (total revenue), dan 

harga riil. Pemodelan simulasi model 

keterkaitan sumberdaya mangrove dan udang 

ini dilakukan dengan dua skenario, yaitu:  

(1) Skenario 1, konservasi 100 % pada 

kondisi existing 

Kondisi ekosistem mangrove di Pulau 

Belakang Padang dikonservasi 

seluruhnya pada kondisi existing pada 

tahun 2004. 

(2) Skenario 2, konservasi 100 % pada 

kondisi optimal 

Kondisi ekosistem mangrove di Pulau 

Belakang Padang dikonservasi pada 

luasan mangrove optimal. 

Pemodelan sistem dinamik keterkaitan 

sumberdaya mangrove dan udang dilakukan 

dengan mensimulasi luasan mangrove pada 

kondisi existing pada tahun 2004 dan kondisi 

optimal di Pulau Belakang Padang dengan 

bantuan komputer software Stella version 7. 

Hubungan antar luas mangrove, produksi, 

effort (upaya penangkapan), TR (total 

revenue), dan harga riil menggunakan fungsi 

(11) 



                                              Ekobis-Ekonomi Bisnis dan Manajemen 
 

Ekobis, Volume, 1, Nomor 3, Maret 2012 
 
 

matematis dari pustaka dan didukung dengan 

hasil pengukuran dari lapang yang sudah 

dianalisis. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Keterkaitan Ekosistem 

Sumberdaya Mangrove dan Penangkapan 

(Udang) 

Analisis keterkaitan antara ekosistem 

sumberdaya mangrove dengan penangkapan 

udang dilakukan untuk melihat apakah 

ekosistem mangrove mempengaruhi jumlah 

ketersediaan udang di Pulau Belakang Padang. 

Untuk mengetahui luasan mangrove dari 

tahun 1989-2004 di justifikasi dengan melihat 

kecenderungan data seperti tersaji pada Tabel 

1. Dari Tabel 1 pada tahun 2000 luasan 

mangrove nampak menurun karena saat itu 

terjadi tumpahan minyak “Natuna Sea” di 

wilayah tersebut yang mengakibatkan 

rusaknya atau berkurangnya luasan mangrove.   

 

Dari hasil analisis tersebut diperoleh 

informasi penyusutan luas mangrove dari 

Tabel 1 

Perubahan luas ekosistem mangrove dari analisis data satelit di Pulau Belakang Padang 

Tahun 1989 - 2004 

Tahun Luas Mangrove 

(Ha) 

Prosentase 

perubahan 

(%) 

Tahun Luas 

Mangrove 

(Ha) 

Prosentase 

perubahan 

(%) 

1989 208,6 -5,036 1997 165,9 -0,302 

1990 198,6 -5,302 1998 165,4 -0,792 

1991 188,6 -11,995 1999 164,1 -30,342 

1992 168,4 -0,297 2000 125,9 -6,245 

1993 167,9 -0,299 2001 118,5 -6,660 

1994 167,4 -0,299 2002 111,1 -11,211 

1995 166,9 -0,300 2003 99,9 9,593 

1996 166,4 -0,301 2004 110,5 - 

Sumber: Hasil Analisis Data Satelit Landsat +7 ETM, data diolah, 2007 

 

Gambar 1 

 Grafik luasan mangrove pada tahun 1989-2004 dan  Trendline 
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208,6 ha (1989) menjadi 110,5 ha (2004). 

Terlihat dari trendline luas mangrove setiap 

tahunnya mengalami penyusutan. Jika 

penyusutan dibiarkan terus, maka 

dikhawatirkan dalam 30 tahun mendatang 

ekosistem mangrove akan punah dan terjadi 

depresiasi sumberdaya yang akan 

menyebabkan jumlah produksi udang dan 

habitat lainnya akan menurun. Dampaknya 

akan membuat nelayan sulit mendapatkan 

hasil tangkapan dan berpengaruh terhadap 

kesejahteraan nelayan. 

Perubahan luas mangrove yang terus 

terdegradasi tidak hanya karena adanya 

tumpahan minyak atau masyarakat sekitar 

yang memanfaatkan untuk kebutuhan 

kehidupan namun yang paling utama areal 

mangrove tersebut digunakan untuk 

pemukiman.  

Pulau Belakang Padang memiliki produksi 

udang pada tahun 2004 sebesar 37,73 ton 

dengan upaya penangkapan menggunakan alat 

tangkap Trammel net sejumlah 2.144 trip. 

Untuk menangkap udang di Kecamatan 

Belakang Padang hanya menggunakan alat 

tangkap trammel net (jaring udang), dengan 

jumlah alat tangkap sebanyak 53 unit.  

Hubungan antara produksi (harvest), upaya 

penangkapan (effort) dan luas mangrove dapat 

diestimasi setiap tahun, upaya penangkapan 

yang dilakukan one day fishing (pulang-pergi 

dalam satu hari) hanya melakukan 

penangkapan di sekitar perairan Pulau 

Belakang Padang. Dalam penelitian ini regresi 

Hubungan produksi udang dan luas 

mangrove
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Gambar 2  

Grafik hubungan produksi udang dengan luas mangrove 

 

Tabel 2 

Hasil Analisis Regresi hubungan antara produksi udang, upaya penangkapan (effort) dan luas 

mangrove 

Variabel Estimasi Parameter Standard Error T- statistik 

Mangrove area (M) X Effort (E) 

Effort Squared (E
2
) 

 

R
2
: 0.806 

Adjusted R
2:

 0.758  

0.0268 

-1.141E-05 

0.004682636 

6.95589E-06 

 

5.728223179 

-

1.641346651 

 

Sumber: Analisis regresi data diolah (2007)  
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yang dilakukan dari data periode tahun 1994-

2004, hasil dari estimasi parameter biologi 

mengikuti determinasi kombinasi dari α, r, dan 

q yang merupakan hasil dari perbandingan 

tetap dari model, dengan menggabungkan juga 

nilai dari parameter ekonomi p dan c dapat 

mensimulasi efek tetap dari perubahan luas 

mangrove dalam ekuilibrium produksi dan TR 

dari perikanan udang pada tahun 1994-2004. 

Analisis yang dilakukan diasumsikan stock 

udang konstan dimana Xt = X t+1 = X. Hasil 

analisis regresi hubungan antara produksi 

udang, upaya penangkapan (effort) dan luas 

mangrove seperti dalam Tabel 2.  

 

Hasil analisis di atas dimasukkan dalam 

persamaan:  

 

Sehingga = 

0,0268EM +1,141E-05 E
2
 

 

Model analisis tersebut artinya jika luas 

hutan mangrove di Pulau Belakang Padang 

sebesar 110,5 ha atau 1,105 km
2
 dengan rata-

rata upaya penangkapan (effort) sebesar 2164 

berarti udang yang dapat diproduksi sebesar  

10.621 kg per tahun.  Bila harga udang yang 

ada di Pulau Belakang Padang sebesar Rp 

30.000,00/kg, maka manfaat hutan mangrove 

tersebut sebesar Rp 318.630.000,00. 

Marjinal produktivitas dari mangrove area 

(MPM) adalah 57,994 ton per km
2
, artinya 

perubahan setiap satu-satuan luas mangrove 

2
2

2
2

)( E
r

q
EMqE

r

q
MqEKh  

2)05141,1(0268,0 EEEMh 

 

 

Gambar 3 

Plot hubungan perubahan luas mangrove terhadap perubahan produksi udang (MPM) 
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per 1 km
2
 akan berdampak pada produksi 

udang sebesar 57,994 ton. Sedangkan marjinal 

produktivitas dari upaya penangkapan (MPE) 

adalah 0,085 ton per trip kapal trammel net, 

artinya perubahan setiap satu-satuan upaya 

penangkapan (effort) per trip kapal trammel 

net menunjukkan perubahan produksi udang 

sebesar 0,085 ton. Plot hubungan perubahan 

luas mangrove terhadap perubahan produksi 

udang dapat dilihat pada Gambar 3.  

Hubungan perubahan luas mangrove 

terhadap perubahan produksi udang adalah 

linear yang berarti jika terjadi perubahan luas 

mangrove yang positif (semakin bertambah), 

maka perubahan hasil produksi udang juga 

bernilai positif (meningkat). 

Penghitungan hubungan keterkaitan 

mangrove dan udang juga telah dilakukan di 

Negara Mexico dan Thailand, sebagai 

perbandingan terhadap hasil penelitian di 

Batam, Indonesia seperti yang tersaji pada 

Tabel 3.  

Pada saat open access, dengan asumsi 

tanpa keuntungan (zero profit) pada jangka 

panjang dengan memasukkan nilai harga (p) 

dengan biaya (c) dan dengan 

mengkombinasikan nilai dari estimasi 

parameter b1 dan b2 dari hasil analisis regresi 

seperti pada Tabel 2 dan juga dengan 

perhitungan struktur biaya penangkapan udang 

dengan menggunakan Indeks Harga 

Konsumen (IHK) di Kecamatan Belakang 

Padang. Dapat diketahui pada tahun 1994-

2004 di Pulau Belakang Padang, area 

mangrove yang mengalami decline marjinal 

(km
2
) akan kehilangan produksi udang sebesar 

31,28 metric tons dan mengalami kehilangan 

pendapatan (revenue) sebesar Rp 

954.758.883,00 setiap tahun, seperti tersaji 

pada Tabel 4. 

Hasil analisis ini menggambarkan dengan 

mengkonversi lahan ekosistem mangrove baik 

untuk lahan budidaya, sebagai tempat tinggal 

(perumahan) atau sebagai wilayah industri 

akan berdampak negatif pada ketersediaan 

udang, yang pada akhirnya akan menurunkan 

tingkat pendapatan nelayan itu sendiri. Hasil 

simulasi dari analisis ini untuk masa 

mendatang dapat diindikasikan bagaimana 

nilai ekonomi akan hilang karena adanya efek 

perubahan peruntukkan lahan ekosistem 

mangrove pada pengelolaan perikanan yang 

bersifat open access dalam jangka panjang. 

Hubungan TR (Total Revenue) atau 

pendapatan total, luas mangrove, effort dan 

produksi udang seperti yang terlihat pada 

Gambar 4. 

Nilai optimal dari produksi udang adalah 

63,790 ton pada tahun 1999, luas mangrove 

optimal adalah 117, 368 Ha pada tahun 1999, 

nilai TR (pendapatan) optimal adalah Rp 

462.719.000.000,00  pada pertengahan tahun 

2000 dan nilai effort optimal adalah 2.393 trip 

pada pertengahan tahun 2000.  

 

Valuasi Ekonomi Sumberdaya Mangrove 

Pulau Belakang Padang merupakan salah 

satu pulau yang berada di wilayah Kecamatan 

Belakang Padang, Kota Batam.  Pulau ini 

merupakan pusat pemerintahan Kecamatan 

Belakang Padang. Untuk memvaluasi ekonomi 

sumberdaya mangrove di Pulau Belakang 

Padang terlebih dahulu mengklasifikasi fungsi 

dan manfaat sumberdaya mangrove terebut 

seperti yang tersaji pada Tabel 5 dan tingkat 

nilai berdasarkan fungsi dan manfaat 

ekosistem hutan mangrove di Pulau Belakang 

Padang disajikan pada Tabel 6. 

Nilai ekonomi total di Pulau Belakang 

Padang dari DUV (Direct Use Value), IUV 

(Indirect Use Value) dan OV (Option Value) 

per hektar adalah Rp 59.967.285,00. 

 

Pemodelan Sistem Dinamik Keterkaitan 

Sumberdaya Mangrove dan Udang 

Interaksi keterkaitan sumberdaya 

mangrove dan udang dapat diprediksi dengan 

melakukan   simulasi  terhadap   hasil   optimal 
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Tabel 4 

Hasil Simulasi dari Efek Kehilangan Mangrove saat Ekuilibrium open access di Pulau 

Belakang Padang, pada Periode Tahun 1994-2004 

Tahun 

(Year) 

Luas 

Mangrove 

(Ha) 

Produksi 

Udang 

(h) (ton) 

Price (P) Riil 

(Rp1000)/Ton 

Cost (C) 

(Rp/Perahu) 
TR =Priil.h 

Perubahan 

pada 

Ekuilibrium 

Produksi 

(dh) 

Metric tons 

Perubahan pada 

Ekuilibrium 

Revenue (pdh) 

(Rp1000) 

1994 168,4 70,75 430997,81 26103,75 30492771.73 142.29 613282 

1995 168,4 67,15 1801068,90 29931,04 120949003 39.04 703201 

1996 164,1 64,58 2380878,39 31077.69 153767157.2 30.67 730140 

1997 164,1 59,83 1363084,72 32462.58 81548339.24 55.95 762677 

1998 164,1 59,44 5156846,90 37721.03 306546776.3 17.19 886219 

1999 164,1 64,84 9318636,83 51139.70 604239511.5 12.89 1201478 

2000 125,9 54,31 14685567,45 50579.23 797499975.3 8.09 1188310 

2001 111,1 51,74 11439772,46 50426.69 591839107.1 10.36 1184726 

2002 111,1 24,13 10137388,36 52368.61 244599096.8 12.14 1230350 

2003 99,9 17,01 15017891,14 51369.37 255474814.5 8.04 1206873 

2004 110,5 37,73 10728315,75 33842.32 404770504.4 7.41 795092 

Rata-

rata 141,06 51,96 7496404,43 40638.36 326520641.55 31.28 954758.88 

Sumber: Hasil Analisis (Februari, 2007) 
 

Gambar 4 

Trendline hubungan TR (total revenue), luas mangrove, effort dan produksi udang 
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yang telah diperoleh sebelumnya dan existing 

pada tahun 2004. Kerangka simulasi yang 

dilakukan seperti yang tersaji pada Gambar 5. 

Simulasi yang dilakukan dengan 

menggunakan 4 variabel stok yaitu produksi 

udang, luasan mangrove, effort (upaya 

penangkapan udang), dan TR (total revenue). 

Pertumbuhan udang, penangkapan udang, 

pertumbuhan mangrove, penurunan mangrove, 

peubah TR, peubah effort sebagai variabel 

flow.  

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai informasi 

penting dalam keterkaitan pengelolaan 

sumberdaya mangrove dan udang yang 

Tabel 5 

Klasifikasi fungsi dan manfaat sumberdaya hutan mangrove di Pulau Belakang Padang 

No Tipologi Nilai Klasifikasi Fungsi dan Manfaat Metode Valuasi 

1. Direct use value Tegakan Pohon Market price 

  Arang kayu Market price 

  Kayu bakar Market price 

  
Perikanan mangrove (penyedia 

umpan) 
Market price 

  Pendidikan Surrogate market price 

  Rekreasi Surrogate market price 

2. 
Indirect use 

value 
Pemecah gelombang Replacement cost 

  Tempat pemijahan 
Production function 

approach 

  Penyimpan karbon Damage avoided cost 

3. Option value 
Keanekaragaman hayati hutan 

mangrove 
Benefit transfer 

Sumber: Data Primer (September 2005). 

Tabel 6 

Tingkat nilai berdasarkan fungsi dan manfaat ekosistem hutan mangrove di Pulau 

Belakang Padang 

Parameter Kunci 
Intensitas (Importance) 

Tinggi Sedang Rendah 

Potensi kayu/bahan bangunan  X   

Arang Kayu (charcoal) X   

Kayu bakar (fuelwood) X   

Perikanan X   

Pendidikan  X  

Rekreasi  X  

Keanekaragaman Hayati X   

Stabilisasi pantai dan pengendali abrasi X   

Tempat pemijahan X   

    Sumber: Data Primer, September 2005  
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berkelanjutan di Pulau Belakang Padang, 

sebagai berikut. 

1. Luas mangrove di Pulau Belakang Padang 

mengalami penyusutan dari 206,6 ha 

(1989) menjadi 110,5 ha (2004) yang 

disebabkan diantaranya oleh tumpahan 

minyak Natuna Sea pada Oktober tahun 

2000 seluas 150 ha dan perubahan lahan 

menjadi pemukiman rata-rata pertahun 

seluas 174,81 ha, 

2. Berdasarkan hasil analisis perhitungan dan 

model, didapat hubungan antara produksi 

udang, upaya penangkapan (effort) dan 

luas mangrove sebagai: h = 0,0268EM + 

1,141E-05 E
2
, yang dapat dipergunakan 

untuk menghitung manfaat hutan 

mangrove sebagai tempat pemijahan 

(spawning ground), 

3. Produktivitas marjinal dari mangrove area 

(MPM) adalah 57,994 ton per km
2
 dan 

marjinal produktivitas dari upaya 

penangkapan (MPE) adalah 0,085 ton per 

trip kapal trammel net. Keduanya memiliki 

hubungan yang linear, dimana jika terjadi 

perubahan luas mangrove yang positif 

akan mengakibatkan perubahan produksi 

udang yang positif pula. Demikian juga 

dengan perubahan upaya penangkapan 

yang positif akan mengakibatkan 

perubahan produksi udang yang positif, 

4. Berdasarkan hasil analisis simulasi dari 

efek kehilangan luasan mangrove pada saat 

ekuilibrium open access di Pulau Belakang 

Padang pada periode Tahun 1994-2004, 

area mangrove yang mengalami decline 

marjinal (km
2
) akan kehilangan produksi 

udang sebesar 31,28 ton dan mengalami 

kehilangan pendapatan (revenue) sebesar 

Rp 954.758.883,00 setiap tahunnya, 

5. Berdasarkan perhitungan valuasi ekonomi, 

nilai ekonomi total sumberdaya mangrove 

di Pulau Belakang Padang adalah sebesar 

Rp 6.626.385.000,00 dengan luasan 110,5 

Ha atau sebesar Rp 59.967.285,00 per Ha, 

6. Nilai optimal dari produksi udang adalah 

63,790 ton pada tahun 1999, luas 

mangrove optimal adalah 117, 368 Ha 

pada tahun 1999, nilai TR (pendapatan) 

optimal adalah Rp 462.719.000.000,00  

pada pertengahan tahun 2000 dan nilai 

effort optimal adalah 2.393 trip pada 

pertengahan tahun 2000, 

7. Pengelolaan mangrove yang tidak baik 

dalam jangka panjang akan mengakibatkan 

manfaat ekosistem mangrove menjadi 

hilang. 

Saran 

Rekomendasi yang diharapkan dapat 

memberikan masukan sebagai bahan 

pertimbangan kebijakan pengelolaan 

sumberdaya mangrove adalah sebagai berikut. 

1. Pemerintah daerah setempat dapat 

membuat kebijakan dan terus mengawasi 

penyebab menyusutnya luasan mangrove 

di Pulau Belakang Padang yang 

merupakan daerah asuhan, tempat 

pemijahan berbagai jenis ikan dan sebagai 

ekosistem yang mendukung 

keberlangsungan mata pencaharian 

masyarakat sekitar, 

2. Pemerintah daerah setempat dapat 

menetapkan kebijakan area mangrove 

sebagai kawasan lindung atau konservasi 

pada tingkat luasan optimal agar 

sumberdaya ikan, mangrove dan fauna 

lainnya dapat terjaga, 

3. Perlunya sosialisasi pentingnya 

pengelolaan mangrove dan capacity 

building pada masyarakat sekitar untuk 

tetap menjaga sumberdaya mangrove yang 

lestari, 

4. Melakukan rehabilitasi area mangrove 

terlebih karena pada tahun 2000 ekosistem 

tersebut telah mengalami kerusakan 

dengan adanya tumpahan minyak ”Natuna 

Sea”, 

5. Perlu dilakukan penelitian lanjutan potensi 

tegakan dan kerapatan, juga Biologi 

Modelling per jenis untuk melihat kualitas 

ekosistem mangrovenya, 

6. Melakukan zoning lokasi penanaman 

kembali pada wilayah mangrove yang 
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telah terdegradasi oleh masyarakat sekitar 

dan pemerintah daerah. 
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