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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan mengetahui struktur komunitas ekosistem mangrove di Pulau 

Poto. Data vegetasi mangrove diambil menggunakan metode transek kuadran/kuadran 
transect. Dari hasil penelitian ditemukan 16 jenis mangrove yang terdiri dari 13 jenis 
mangrove sejati, 3 jenis mangrove ikutan. Hasil analisis vegetasi di setiap stasiun indek nilai 
penting tertinggi di stasiun 1 adalah Rhizophora apiculata (152.44), terendah Ceriops 
decandra (18.58). Stasiun 2 tertinggi jenis Xylocarpus granatum (148.99), terendah 
Bruguiera gimnorrhiza (20.85). Stasiun 3 jenis tertinggi Rhizophora apiculata (100.265), 
terendah jenis Hibiscus tiliaceus (7.41). Stasiun 4 jenis tertinggi adalah jenis Rhizophora 
mucronata (92.447), terendah jenis Hibiscus tiliaceus (17.45). Pulau Poto memiliki nilai 
indeks keragaman berkisar antara 0,8232-1,3597, sedangkan nilai indeks kemerataan berkisar 
antara 0,5304-0,8030. Hasil pengukuran parameter perairan masih sangat mendukung untuk 
pertumbuhan mangrove di Pulau Poto. 

 

Kata Kunci: Stuktur komunitas, indeks nilai penting, indeks keanekaragaman, indeks 
kemerataan. 
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ABSTRACT 
 

This study ad  to determine the community structure of mangrove ecosystems in Poto 
Island. Mangrove vegetation data were taken using a transect method quadrant / transect 
quadrant. From the results of the study found 16 species of mangrove that consists of 13 true 
mangrove species, 3 species of mangroves along. Vegetation analysis results in any 
significant station highest index value at station 1 is Rhizophora apiculata (152.44), the 
lowest decandra Ceriops (18.58). 2nd highest station types Xylocarpus granatum (148.99), 
Bruguiera gimnorrhiza lowest (20.85). Station 3 types of Rhizophora apiculata highest (100 
265), the lowest type of Hibiscus tiliaceus (7.41). Station 4 is the highest kind of species 
Rhizophora mucronata (92.447), the lowest type of Hibiscus tiliaceus (17.45). Diversity 
index in Poto Island ranges 0,8232-1,3597, evenness index ranges 0,5304-0,8030. 
Waters parameter measurement results were still very supportive for the growth of 
mangroves on the island of Poto. 
 
Keywords: Structure of the community , important value index, diversity index, evenness 
index. 
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PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Ekosistem mangrove merupakan 
ekosistem di wilayah pesisir yang 
mempunyai peran penting mendukung 
produktivitas perikanan. Disamping itu juga 
merupakan perlindung pantai secara alami 
mengurangi resiko dari bahaya tsunami dan 
juga merupakan habitat dari beberapa jenis 

satwa liar. (Othman, 1994). 
Pulau Poto yang terletak di Desa 

Kelong Kecamatan Bintan Pesisir 
Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan 
Riau memiliki luas hutan mangrove 
sebesar 410,321 ha. Ekosistem mangrove 
dimanfaatkan sebagai sumber mata 
pencarian. mangrove juga dimanfaatkan 
sebagai bahan bangunan, dan bahan 



perbaikan perahu nelayan. 
Adanya peran mangrove yang 

begitu penting perlu dilakukan kegiatan 
pengenalan jenis dan menganalisa data 
sehingga didapat hasil secara mendetail 
guna mengetahui struktur komunitas hutan 
mangrove di Pulau Poto, serta dapat 
dijadikan acuan dalam mengambil 
kebijakan khususnya dalam pengelolahan 
dan pencegahan terhadap kerusakan hutan 
mangrove. 
Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini 
antaralain:  
- Mengidentifikasi jenis mangrove yang 

ada di Pulau Poto  
- Mengetahui struktur komunitas 

mangrove di Pulau Poto meliputi 
kerapatan spesies, kerapatan relatif 
spesies, frekuensi spesies, frekuensi 
relatif spesies, penutupan spesies, 
penutupan relatif spesies, indeks nilai 
penting, indeks keanekaragaman jenis, 
dan indeks kemerataan jenis. 

- Mengetahui kualitas perairan yang 
terdapat di habitat mangrove 
 Manfaat  

Manfaat dari penelitian ini 
antaralain adalah: 
- Memperoleh data mengenai jenis 

mangrove yang ada di Pulau Poto. 
- Diketahuinya struktur komunitas 

hutan mangrove yang ada sehingga 
kita dapat melihat kondisi eksisting 
mangrove. 
 

METODE  
Waktu dan Tempat 

Penelitian dilaksanakan pada 
bulan Februari sampai dengan Maret 
2013, berlokasi di Pulau Poto Desa 
Kelong Kecamatan Bintan Pesisir 

Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan 
Riau. 
Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan 
dalam penelitian ini sebagai berikut: 
Tabel Alat yang digunakan dalam 
Penelitian 

Alat Fungsi/ Kegunaan 

Thermometer Mengukur suhu 

Reflaktometer Mengukur salinitas 

Turbidytimeter Mengukur kekeruhan 

pH meter Mengukur Ph perairan 

Soil Tester Mengukur pH tanah 

Ayakan Bertingkat Menentukan tipe substrat 

GPS Menentukan titik koordinat 

Tali Rapia Membuat transek 

Rol Meter Mengukur jarak 

Kamera Dokumentasi 

Kantong Plastik Menyimpan sampel 

Kertas Label Memberi nama 

Sendok Semen Mengambil contoh substrat 

Alat Tulis Mencatat hasil 

Buku Identifikasi Mangrove Mengidentifikasi mangrove 

Botol 100 ml Mengambil sampel air 

Bahan Fungsi/ Kegunaan 

Aquades Kalibrasi 

Tisu Mengeringkan alat 

 
Metode Penelitian 
 Metode penelitian menggunakan 
metode survei di lapangan. Pengamatan 
mangrove menggunakan metode transek 
kuadran. Data sekunder sebagai data 
penunjang di peroleh dari kantor dan 
instansi terkait.Penentuan lokasi stasiun 
menggunakan metode Sampling Acak. 
Prosedur Penelitian 
 Setiap stasiun dilakukan sebanyak 
5 (lima) transek. Setiap transek dibuat plot 
ukuran 10x10 sebanyak 5 (lima) plot 
kemudian di dalam plot ukuran 10x10 
dibuat plot ukuran 5x5 sebanyak 2 (dua) 
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plot dan di dalam plot ukuran 10x10 
dibuat plot ukuran 1x1 sebanyak 10 
(sepuluh) plot. 
 Pengukuran salinitas, pH tanah 
dan substrat dilakukan di dalam plot 
ukuran 10x10. Pengukuran DO, suhu, 
kekeruhan, pH perairan dan salinitas 
perairan dilakukan dibagian luar  transek 
pada saat pasang, pengamatan dilakukan 
sebanyak 3 (tiga) kali ulangan. Data 
pasang surut diperoleh dari Data Pasang 
Surut Dishidros Tahun 2013 Daerah Selat 
Kijang tanggal 17 dan 18 Maret 2013. 
 Identifikasi jenis mangrove 
dilakukan secara exitu dengan 
menggunakan buku identifikasi oleh Noor 
et al. (1999). 
Pengolahan Data 
 Mengetahui gambaran komposisi 
jenis, maka data yang diolah dan dianalisa 
dengan cara menghitung nilai-nilai 
Kerapatan Spesies (Di), Kerapatan Relatif 
Spesies (RDi), Frekuensi Spesies (Fi), 
Frekuensi Relatif Spesies (RFi), 
Penutupan Spesies (Ci), Penutupan Relatif 
Spesies (RCi) dan Indeks Nilai Penting 
(INP) dari setiap jenis dari masing-masing 
tingkatan vegetasi dengan menggunakan 
rumus sebagai berikut: 
 
a. Kerapatan Spesies (Di) 
Di =kerapatan spesies i 
ni  =jumlah total individu dari spesies 
A  =luas area total pengambilan contoh 
 
 
 
 
b. Kerapatan Relatif Spesies (RDi) 
(RDi) = Kerapatan relatif spesies  
(ni)    =  Jumlah individu Spesies i                                                      

    =  Total individu  seluruh jenis 
 

 
 
 

c. Frekuensi Spesies (Fi) 
Fi=Frekuensi spesies i 
Pi=Jumlah petak contoh dimana 

ditemukan spesies i 
       =Jumlah total petak contoh yang 

diamati 
 
 
 
 
d. Frekuensi Relatif Spesies (RFi) 
RFi  = Frekuensi relatif spesies 
Fi    =  Frekuensi spesies ke i 

        = Jumlah frekuensi untuk seluruh 
spesies 
 
 
 
 
 

e. Penutupan Spesies (Ci) 
BA     = π DBH2 : 4 (dalam Cm2)  
π        =  konstanta (3,14)                  
 DBH  =  diameter pohon dari jenis i  
 A   =  luas area total pengambilan contoh 

(luas total petak/plot/kuadrat) 
DBH     = CBH/ π (dalam Cm), DBH 

adalah lingkaran pohon setinggi 
dada. 

 
 
 
 
f. Penutupan Relatif Spesies (RCi) 
RCi=Penutupan relatif spesies dan luas 

total area 
Ci   =Luas area penutupan spesies i 
       =Penutupan untuk seluruh spesies 
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g. Indeks Nilai Penting (INP) 
Untuk tingkat pohon: 
INP = RDi + RFi + RCi 
Untuk tingkat anakan dan semai: 
INP = RDi + RFi 
Luas Bidang Dasar (LBDS) 
LBDS = ¼ π d² 
Dimana : 
LBDS = Luas Bidang Dasar 
π = Konstanta (3,14) 
d = diameter pohon. 
 
Analisis Data 
a. Keragaman Jenis Shannon-

Wienner (Fachrul, 2007) yaitu : 
 

 
Dimana : 
H′= Indeks keragaman  
 N= Jumlah total individu seluruh jenis 
 ni= Jumlah individu dari suatu jenis 

Bila nilai H′< 1 berarti keragaman 
jenis/individu adalah sedikit atau rendah, 
jika H′ = 1 - 3 berarti keragaman 
jenis/individu adalah sedang melimpah 
dan jika nilai H′> 3 berarti keragaman 
jenis/individu adalah melimpah tinggi. 

 
b. Kemerataan jenis Pielou (Fachrul, 

2007) yaitu : 

 
E = ு′

 ௌ
 

 
Dimana :   
E = Kemerataan jenis 
H′= Indeks keragaman Shannon 
S = Jumlah jenis 

Magurran (1998) dalam 
Marpaung (2009) mengatakan besaran 
E<0,3 menunjukkan kemerataan jenis 
tergolong rendah, E = 0,3 - 0,6 

menunjukkan kemerataan jenis tergolong 
sedang dan E > 0,6 menunjukkan 
kemerataan jenis tergolong tinggi. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Komposisi Jenis Mangrove di Pulau 
Poto 
  Hasil pengamatan yang dilakukan 
di Pulau Poto Desa Kelong ditemukan 16 
jenis mangrove dimana diantaranya 
terdapat 13 jenis mangrove sejati dan 3 
(tiga) jenis mangrove ikutan sebagai 
berikut: 
Tabel Jenis Mangrove 

No JenisMangrove Sejati       No   Jenis Mangrove Sejati 

1 Acanthus ilicifolius 9 Rhizophora 
 Apiculata 

2 Acrostichum speciosum 10 Rhizophora 
 mucronata 

3 Avicennia officinialis 11 Scyphiphora  
hydrophyllaceae 

4 Avicennia lanata 12 Sonneratia alba 

5 Bruguiera cylindrical 13 Xylocarpus  
granatum 

6 Bruguiera gymnorrhiza   7 Ceriops decandra   8 Nypa fruticans   
No Jenis Mangrove  Ikutan   
1 Hibiscus tiliaceus   2 Pandanus tectorius   3 Scaevola taccada   

 
Struktus Komunitas Mangrove di 
Pulau Poto 

Struktur komunitas mangrove di 
Pulau Poto di setiap stasiunnya 
berdasarkan hasil analisis perhitungan 
nilai INP adalah:  
1. Stasiun 1 (satu) tingkat pohon yang 

mendominasi jenis Rhizophora 
apiculata (152,44), terendah jenis 
Ceriops decandra (18,58). Tingkat 
anakan yang mendomonasi jenis 
Rhizophora apiculata (139,21), 
terendah jenis Hibiscus tiliaceus 
(3,62), tingkat semai dominasi 
tertinggi adalah jenis Rhizophora 
apiculata (172,12), terendah jenis 
Avicennia officinialis (1,75). 

H’ = - Σ [(ni/N) ln (ni/N)] 



2. Stasiun 2 (dua) tingkat pohon yang 
mendominasi jenis Xilocarpus 
Granatum (148,99), terendah jenis 
Bruguiera gymnorrhiza (20,85). 
Tingkat anakan jenis yang 
mendominasi jenis Rhizophora 
apiculata (87,61) dan terendah jenis 
Avicennia lanata (1,42). Tingkat 
semai dominasi tertinggi jenis 
Rhizophora apiculata (89,54), 
terendah jenis Bruguiera gymnorrhiza 
(8,52). 

3. Stasiun 3 (tiga) tingkat pohon jenis 
yang mendominasi  jenis Rhizophora 
apiculata (100,26), terendah jenis 
Hibiscus tiliaceus (7,41). Tingkat 
anakan jenis yang mendominasi jenis 
Rhizophora apiculata, terendah jenis 
Acanthus ilicifolius (2,17) dan 
Acrostichum speciosum (2,17), tingkat 
semai yang mendominasi jenis 
Rhizophora apiculata (104,30), 
terendah jenis Avicennia lanata 
(1,73). 

4. Stasiun 4 (empat) tingkat pohon yang 
mendominasi jenis Rhizophota 
mucronata (92,47), yang terendah 
jenis Hibiscus tiliaceus (17,45). 
Tingkat anakan jenis yang 
mendominasi jenis Rhizophora 
mucronata (87,82) dan terendah jenis 
Nypa fruticans (3,22). Tingkat semai 
dominasi tertinggi jenis Rhizophora 
mucronata (80,57),  terendah jenis 
Xylocarpus granatum (23,87). 
 
 

Hasil Analisis Indek Keragaman Dan 
Indeks Kemerataan 

Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan di Pulau Poto Desa Kelong 
Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten 
Bintan Provinsi Kepulauan Riau 

didapatlah nilai indeks keragaman dan 
indeks kemerataan jenis seperti berikut: 
Tabel Nilai Keragaman (H′) dan Indeks 
Kemerataan Jenis (E) 

Lokasi 
 

Indeks 
Keragaman 

(H′)  
Indeks Kemerataan 

Jenis (E) 

Stasiun 
1  

0.9503 
 

0.5304 

Stasiun 
2  

0.8232 
 

0.5938 

Stasiun 
3  

1.3597 
 

0.6539 

Stasiun 
4  

1.2923 
 

0.8030 

Dilihat dari tabel di atas stasiun 3 
(tiga) dan 4 (empat) memiliki nilai indeks 
keragaman jenis kategori sedang 
melimpah. Sedangkan stasiun 2 (dua) dan 
1 (satu) masuk dalam kategori sedikit atau 
rendah. 

Hasil diatas juga menunjukan nilai 
indeks kemerataan jenis di stasiun 4 
(empat) dan 3(tiga) tergolong tinggi, nilai 
indeks kemerataan jenis di stasiun 1 (satu) 
dan 2(dua) tergolong sedang.  
  Pengamatan dilapangan faktor 
lingkungan yang mempengaruhi 
pertumbuhan suatu jenis mangrove di 
Pulau Poto adalah tekstur substrat, di 
stasiun 1 (satu) dan 3 (tiga) jenis yang 
mendominasi adalah jenis Rhizophora 
apiculata dimana kondisi substrat lumpur 
bertekstur lembek diduga cocok untuk 
pertumbuhan jenis tersebut. Stasiun 2 
(dua) jenis yang mendominasi adalah jenis 
Xylocarpus Granatum dimana kondisi 
substrat lumpur bertekstur sedikit keras 
diduga cocok untuk pertumbuhan jenis 
tersebut. Berbeda dengan kondisi substrat 
di stasiun 4 (empat) yang berpasir 
didominasi jenis Rhizophora mucronata 
diduga jenis substrat berpasir cocok untuk 
pertumbuhan jenis tersebut. 
Kondisi Kualitas Perairan Hutan 
Mangrove di Pulau Poto 



  Kualitas parameter perairan di 
Pulau Poto yang dilakukan di luar hutan 
mangrove antaralain salinitas 30.2‰-
34‰, DO 7.2-7.4, pH perairan 7.86-7.92, 
suhu 300C-310C, dan kekeruhan 1.45-2.61. 
Pasang surut, pasang tertinggi sebesar 
1.8m dan surut terendah 0.5m. 
Pengukuran parameter perairan di tiap plot 
ukuran 10x10 antara lain salinitas 13.2‰-
28.3‰, pH tanah 4 (empat)-7 (tujuh), 
untuk tipe substrat di stasiun 1 (satu), 2 
(dua), dan 3 (tiga) dominan berlumpur, 
stasiun 4 (empat) tipe substrat dominan 
berpasir. Hasil pengukuran parameter 
perairan menunjukan masih mendukung 
untuk pertumbuhan mangrove. 
KESIMPULAN 

Hasil pengamatan yang dilakukan 
saat penelitian jenis mangrove yang 
ditemukan 16 jenis yaitu: Acanthus 
ilicifolius, Acrostichum speciosum, 
Avicennia officinialis, Avicennia lanata, 
Bruguiera cylindrical, Bruguiera 
gymnorrhiza, Ceriops decandra, Hibiscus 
tiliaceus, Nypa fruticans, Pandanus 
tectorius, Rhizophora apiculata, 
Rhizophora mucronata, Scaevola taccada, 
Scyphiphora hydrophyllaceae, Sonneratia 
alba, dan Xylocarpus granatum. 

Struktur komunitas mangrove di 
Pulau Poto yang mendoninasi di setiap 
stasiunnya adalah:  
1. Stasiun 1 (satu) tingkat pohon yang 

mendominasi jenis Rhizophora 
apiculata (152,44), terendah jenis 
Ceriops decandra (18,58). Tingkat 
anakan yang mendomonasi jenis 
Rhizophora apiculata (139,21), 
terendah jenis Hibiscus tiliaceus 
(3,62), tingkat semai dominasi 
tertinggi adalah jenis Rhizophora 

apiculata (172,12), terendah jenis 
Avicennia officinialis (1,75). 

2. Stasiun 2 (dua) tingkat pohon yang 
mendominasi jenis Xilocarpus 
Granatum (148,99), terendah jenis 
Bruguiera gymnorrhiza (20,85). 
Tingkat anakan jenis yang 
mendominasi jenis Rhizophora 
apiculata (87,61) dan terendah jenis 
Avicennia lanata (1,42). Tingkat 
semai dominasi tertinggi jenis 
Rhizophora apiculata (89,54), 
terendah jenis Bruguiera gymnorrhiza 
(8,52). 

3. Stasiun 3 (tiga) tingkat pohon jenis 
yang mendominasi  jenis Rhizophora 
apiculata (100,26), terendah jenis 
Hibiscus tiliaceus (7,41). Tingkat 
anakan jenis yang mendominasi jenis 
Rhizophora apiculata, terendah jenis 
Acanthus ilicifolius (2,17) dan 
Acrostichum speciosum (2,17), tingkat 
semai yang mendominasi jenis 
Rhizophora apiculata (104,30), 
terendah jenis Avicennia lanata 
(1,73). 

4. Stasiun 4 (empat) tingkat pohon yang 
mendominasi jenis Rhizophota 
mucronata (92,47), yang terendah 
jenis Hibiscus tiliaceus (17,45). 
Tingkat anakan jenis yang 
mendominasi jenis Rhizophora 
mucronata (87,82) dan terendah jenis 
Nypa fruticans (3,22). Tingkat semai 
dominasi tertinggi jenis Rhizophora 
mucronata (80,57),  terendah jenis 
Xylocarpus granatum (23,87). 

Pulau Poto memiliki nilai 
indeks keragaman berkisar antara 
0,8232-1,3597, sedangkan nilai indeks 



kemerataan berkisar antara 0,5304-
0,8030. 

Tingkat pemuliahan mangrove di 
Pulau Poto adalah jenis Avicennia 
officinialis, Bruguiera gymnorrhiza, 
Ceriops decandra, Rhizophora apiculata, 
Rhizophora mucronata, Scyphiphora 
hydrophyllaceae dan Xylocarpus 
granatum. Hal tersebut terjadi karena pada 
setiap stasiun tingkat pohon, anakan, dan 
semai terdapat jenis tersebut. 

Kualitas parameter perairan di 
Pulau Poto yang dilakukan di luar hutan 
mangrove antaralain salinitas 30.2‰-
34‰, DO 7.2-7.4, pH perairan 7.86-7.92, 
suhu 300C-310C, dan kekeruhan 1.45-2.61. 
Pasang surut, pasang tertinggi sebesar 
1.8m dan surut terendah 0.5m. 
Pengukuran parameter perairan di tiap plot 
ukuran 10x10 antara lain salinitas 13.2‰-
28.3‰, pH tanah 4 (empat)-7 (tujuh), 
sedangkan tipe substrat di stasiun 1 (satu), 
2 (dua), dan 3 (tiga) adalah dominan 
lumpur, stasiun 4 (empat) tipe substrat 
dominan berpasir. Hasil pengukuran 
parameter perairan menunjukan masih 
mendukung untuk pertumbuhan 
mangrove. 
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