
1 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Mangrove merupakan hutan lindung yang tumbuh di berbagai wilayah pesisir 

pantai dan mempunyai banyak manfaat bagi manusia maupun biota laut. Salah 

satunya daerah yang mempunyai kawasan mangrove yaitu Kabupaten Bengkalis yang 

meliputi Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan. 

Pulau Bengkalis ini sangat luas sehingga untuk menjelajahi setiap sudut dari 

pulau ini akan dibutuhkan waktu lebih dari satu hari dengan menggunakan alat 

transportasi yang ada. Pulau Bengkalis hanya memiliki satu dari ekosistem laut tropis 

yaitu mangrove. Hal ini dapat disebabkan oleh keruhnya perairan serta arus laut yang 

kencang karena berbatasan dengan Selat Malaka, sehingga Flora dan Fauna yang ada 

di laut seperti Terumbu karang dan Lamun tidak dapat tumbuh dipesisir Pulau 

Bengkalis. Peran mangrove sangat besar terhadap kestabilan pesisir karena dengan 

adanya mangrove maka abrasi dan kerusakan pesisir dapat dihindarkan. 

Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu lokasi terluas target rehabilitasi 

kawasan pesisir yang masuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mangrove 

2020-2021 di Provinsi Riau, dengan luas mencapai 1.292 ha. Kerusakan mangrove 

terlihat dibeberapa tempat baik itu untuk tujuan tertentu atau tidak. Disekitar tambak 

udang yang tadinya adalah lahan mangrove masih dapat dijumpai pohon-pohon 

mangrove yang tumbang sia-sia. Bahkan disebelah Pelabuhan Internasional di Selat 

Malaka terdapat mangrove jenis Nypa Fructian dibatas vegetasi pantai pertama dari 

arah laut. Mangrove jenis ini secara alami terdapat diurutan paling belakang dari arah 

laut dibanding semua jenis mangrove yang ada. Hal ini membuktikan bahwa 

beberapa jenis mangrove yang seharusnya ada sebelum Nypa Frutican telah rusak 

atau hilang. 

Agar masyarakat dapat mengetahui pentingnya melestarikan mangrove bagi 

kota Bengkalis maka dibutuhkan penyampaian informasi tentang sebaran lahan 
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mangrove dan pentingnya mangrove bagi kota Bengkalis akan tetapi penyampaian 

informasi saat ini masih kurang efektif karena masih belum bisa diakses secara 

menyeluruh oleh masyarakat kota Bengkalis. Sehingga masyarakat yang ingin 

mengetahui lebih jauh tentang mangrove harus datang terlebih dahulu ke Kelompok 

studi lingkungan dan Masyarakat (Keslimasy). Keslimasy didirikan pada Tanggal 14 

juli 2009, pendirian ini dilakukan kawan-kawan mahasiswa pecinta alam atas dasar 

Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pada tahun 2019 Keslimasy melakukan perubahan 

aktenotaris menjadi perkumpulan Kelompok Study Lingkungan Dan Masyarakat 

(Keslimasy) dengan nomor AHU-0004049.AH.01.07. TAHUN 2019 wilayah kerja 

hutan dan pesisir. 

 Maka dari itu dibuatlah Aplikasi ini, yang merupakan aplikasi berbasis web 

yang dapat mempermudah kelompok swadaya masyarakat yang bernama Keslimasy 

untuk mengetahui pesebaran mangrove yang ada di pulau Bengkalis Kabupaten 

Bengkalis, dan sekaligus untuk menentukan daerah layak mangrove untuk ditanam di 

kabupaten Bengkalis dan diharapkan memberikan kemudahan dalam memberikan 

informasi mengenai pesebaran mangrove di Kabupaten Bengkalis. 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat peta lahan mangrove di pulau 

Bengkalis. Peta Sebaran lahan mangrove ini akan diolah dengan memanfaatkan 

Leafletjs. Metode yang digunakan untuk membangun Aplikasi Visualisasi Mapping 

Sebaran Lahan Mangrove Di Pulau Bengkalis ini peneliti menggunakan metode 

prototyping. Keunggulan metode prototyping yaitu menghemat waktu dalam 

pengembangan system, klien berpartisipasi dalam pengembangan system sehingga 

hasil perangkat lunak mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan klien, dan 

juga pengembang dapat lebih mudah dalam menentukan kebutuhan klien (Amelia 

Septiani Manurung, 2019)  

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka, penulis dapat 
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mengidentifikasikan  masalah sebagai berikut : 

Bagaimana cara membangun aplikasi pemetaan berbasis web Sebaran Lahan 

Mangrove di pulau Bengkalis Kabupaten Bengkalis dengan Menggunakan 

Metodologi  Prototyping. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah yang dilakukan tidak menyimpang dari pokok 

permasalahan, maka permasalahan yang akan dibahas dibatasi sebagai berikut : 

1. Pesebaran mangrove yang diteliti meliputi wilayah pulau Bengkalis Kabupaten 

Bengkalis. 

2. Penelitian ini dilakukan dengan membagi pesebaran lahan mangrove menjadi 3 

kategori yaitu sangat lebat, sedang, dan jarang. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sebuah Aplikasi pemetaan 

berbasis web sebaran lahan mangrove di pulau Bengkalis kabupaten Bengkalis 

dengan menggunakan metodologi prototyping yang dapat mempermudahkan untuk 

memberikan Informasi Pemetaan Lahan Mangrove, berita dan kegiatan dari 

Keslimasy Bengkalis. 

1.5 Manfaat 

Adapun Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan 

memberikan informasi mengenai kondisi sebaran mangrove  di Pulau Bengkalis, 

Kabupaten Bengkalis, Riau secara detail yang nantinya diharapkan berkontribusi 

dalam upaya pengelolaan mangrove Pulau Bengkalis. 

 

 
 

 


	BAB I. PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang 
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Batasan Masalah 
	1.4 Tujuan Penelitian
	1.5 Manfaat 


