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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis dan zonasi mangrove di Muara Sungai Kawal 

Kelurahan Kawal Kabupaten Bintan. Metode yang di gunakan adalah metode Transek Garis dan 

Petak Contoh (Transect Line Plot). Data yang diperoleh dianalisis untuk mengetahui kerapatan relatif, 

frekuensi relatif, penutupan relatif, indeks nilai penting dan indeks keanekaragaman jenis. Ditemukan 

12 spesies mangrove di Muara Sungai Kawal, yaitu Rhizophora apiculata, Rhizophora mucronata, 

Rhizophora stylosa, Bruguiera gymnorrhiza, Bruguiera cylindrica, Lumnitzera littorea, Sonneratia 

alba, Ceriop decandra, Xylocarpus granatum, Scyphyphora hydrophyllaceae, Aegyceras 

corniculatum, dan Nypa fruiticans. Berdasarkan Kerapatan Relatif dan INP perspesies zonasi 

mangrove di muara Sungai Kawal mulai dari laut hingga ke daratan adalah Rhizophora apiculata, 

Bruguiera cylindrica, Lumnitzera littorea dan Xylocarpus granatum. Indeks keanekaragaman jenis 

dari ketiga stasiun tergolong sedang yaitu berkisar antara 1,6192-2,0273. Jenis Bruguiera 

gymnorrhiza adalah jenis yang memiliki indeks nilai penting(INP) tertinggi untuk tingkat pohon dari 

ke tiga stasiun penelitian. 

 

Kata Kunci : Spesies, Dominansi, Zonasi, Indeks Keanekaragaman jenis, INP. 
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ABSTRACT 

The research has a purpose for knowing kinds of Mangrove, and The zonation of Mangrove at 

the mouth of Kawal River, the district administration of Kawal, Bintan Regency. The method will be 

used in this research is Transect Line Plot. The result of data is to be analyzed for knowing the 

relative of the density of Mangrove, the relative of Mangrove frequency, the relative of covering, the 

important value of index, and the variety of Mangrove index. This research has found 12 species of 

Mangrove at the mouth of Kawal River, that is Rhizophora apiculata, Rhizophora mucronata, 

Rhizophora stylosa, Bruguiera gymnorrhiza, Bruguiera cylindrica, Lumnitzera littorea, Sonneratia 

alba, Ceriop decandra, Xylocarpus granatum, Scyphyphora hydrophyllaceae, Aegyceras 

corniculatum, dan Nypa fruiticans. Based on the relative of Mangrove density and INP perspesies 

zoning mangrove estuary from the sea to Guard inland is Rhizophora apiculata, Bruguiera cylindrica, 

Lumnitzera littorea dan Xylocarpus granatum. The variety of Mangrove index from the three stations 

is classified medium, it is range from 1,6192 to 2,0273. Bruguiera gymnorrhiza type is a type that has 

an important value index (INP) for the highest level of the three research stations. 

 

Keywords : Species, Dominant, Zonation, The variety of index, INP. 
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PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 

Sungai kawal merupakan kawasan 

estuaria yang berada di perairan Kelurahan 

Kawal yang merupakan bagian wilayah pesisir 

yang sangat dipengaruhi oleh pencampuran 

massa air sungai dan massa air laut. 

Pertambahan penduduk serta besarnya aktifitas 

di muara Sungai Kawal ini, terutama di daerah 

pesisir pantai merupakan salah satu penyebab 

perubahan tata guna lahan dan pemanfaatan 

sumberdaya alam secara berlebihan, yang secara 

tidak langsung menyebabkan terjadinya 

perubahan zonasi secara nyata. Perubahan 

zonasi mangrove ini memiliki dampak yang 

buruk bagi ekosistem pesisir salah satunya 

dikarenakan fungsi perakaran mangrove untuk 

zona terdepan adalah sebagai penahan arus dan 

gelombang air laut yang bisa menyebabkan 

abrasi pantai dan lain-lain, untuk itulah 

penelitian ini sangat dibutuhkan. Berbagai 

macam faktor penyebab kerusakan mangrove, 

namun yang dominan adalah dikarenakan ulah 

manusia sendiri. 

Beragam kegiatan terjadi di kawasan 

muara sungai kawal ini, seperti aktivitas 

pelabuhan, pemukiman, perikanan/pertambakan, 

dan lain sebagainya. Jika pemanfaatan yang 

dilakukan kurang memperhatikan aspek 

lingkungan akan menimbulkan dan 

mempercepat terjadinya proses perubahan fisik 

dan biologi sehingga bisa merusak zonasi alami 

muara sungai dan pantai di sekitarnya. 

Zonasi merupakan suatu kondisi ekologi 

yang menarik di perairan pesisir, yang 

merupakan daerah yang terkena ritme pasang 

surut air laut. Dengan pengaruh adanya pasang 

surut air laut yang berbeda untuk tiap zona, 

sehingga  memungkinkan berkembangnya 

komunitas yang khas untuk masing-masing 

zona. 

 

1.2. Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, 

maka permasalahan yang dapat dirumuskan: 

1. Bagaimana zonasi/sebaran vegetasi 

mangrove saat ini di muara Sungai 

Kawal? 

2. Bagaimana kondisi existing parameter 

lingkungan yang mempengaruhi zonasi  

mangrove muara Sungai Kawal? 

 

 

1.3. Tujuan 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk 

mengetahui jenis dan zonasi ekosistem 

mangrove di muara sungai Kawal. 

 

1.4. Manfaat 

 

Hasil akhir dari penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan literatur untuk 

penelitian lanjutan, serta dengan diketahuinya 

zonasi mangrove di muara Sungai Kawal dapat 

menambah informasi ilmu pengetahuan 

mengenai salah satu zonasi mangrove di 

Indonesia. Dan dengan diketahuinya faktor-

faktor pembatas pertumbuhan mangrove 

menyebabkan perbedaan zonasi mangrove dapat 

membantu dalam penentuan zonasi mangrove di 

kawasan lainnya. 

 

METODE 

 

1.1. Waktu dan Tempat 

 

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan  

pada bulan Februari 2013 s/d  April 2013 mulai 

dari penyusunan usulan penelitian sampai 

penyusunan laporan hasil penelitian. Untuk 

pengumpulan data dilapangan diperlukan waktu 

selama 1 (satu) minggu baik itu data vegetasi 

mangrove maupun data parameter/faktor 

pembatas pertumbuhan mangrove. Lokasi 

pelaksanaan penelitian ini berada di muara 

Sungai Kawal Kelurahan Kawal 

Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. 

 
Gambar 1. Lokasi Penelitian 
Keterangan : 

Stasiun I : 0⁰ 59' 23,6" ⁰LU 104⁰ 38' 06,7" ⁰BT 

Stasiun II : 0⁰ 59' 19,3" ⁰LU 104⁰ 38' 02,8" ⁰BT 

Stasiun III : 0⁰ 57' 26,5" 0LU 1040 26' 30,6" 0BT  
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1.2. Metode Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data dilakukan melalui 

survei lapangan. Data yang dikumpulkan terdiri 

dari data sekunder dan data primer.  Data 

sekunder dikumpulkan dari studi kepustakaan 

dan instansi-instansi terkait. Sedangkan 

pengumpulan data primer dilaksanakan dengan 

metode verifikasi lapangan secara langsung ke 

lapangan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

 

1.2.1. Jenis dan Zonasi Mangrove 

 

Pengambilan data mangrove dilakukan 

dengan menggunakan Transek Garis dan Petak 

Contoh (Transect Line Plot). Metode Transek 

Garis dan Petak Contoh (Transect Line Plot) 

adalah metode pencuplikan contoh populasi 

suatu ekosistem dengan pendekatan petak 

contoh yang berada pada garis yang ditarik 

melewati wilayah ekosistem tersebut. 

Teknik pengidentifikasian jenis 

mangrove dapat di lakukan dengan cara melihat 

bentuk/karakteristik/ciri umum dari bentuk 

pohon, bentuk akar, bentuk buah, dan bentuk 

bunga. Untuk mengurangi tingkat kesalahan 

dalam pengidentifikasian, dapat digunakan 

gambar/refrensi jenis-jenis dari spesies 

mangrove yang ada. Selanjutnya spesies 

mangrove pada setiap petak diidentifikasi, dan 

diukur diameter batang setiap pohon mangrove 

pada setinggi dada (sekitar 1,3 m). 

 

1.3. Analisis Data 

1.3.1. Vegetasi Mangrove (Bengen, 2002): 

 

 Kerapatan Jenis (Di) 
Di = kerapatan jenis i 

ni =  jumlah total individu dari jenis 

 A =  luas area total pengambilan contoh  

Dalam hal ini unit luasan yang digunakan 

adalah meter persegi (m
2
). 

 Kerapatan Relatif Jenis (RDi) 
(RDi)  = Kerapatan relatif jenis  

(ni)      =  Jumlah individu jenis i  

       𝑛      =  Total individu  seluruh jenis 

 
 Frekuensi Jenis (Fi)   
Fi     =  Frekuensi jenis i 

Pi     =  Jumlah petak contoh dimana ditemukan 

jenis i 

        =  Jumlah total petak contoh yang diamati 

 

 

 Frekuensi Relatif Jenis (RFi) 

 RFi = Frekuensi relatif jenis 

 Fi =  Frekuensi jenis ke i 

  𝑓 =  Jumlah frekuensi untuk seluruh jenis  

 

 Penutupan Jenis (Ci) 

 BA       =  π DBH
2 
: 4 (dalam Cm

2
)  

   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), CBH adalah 

lingkaran pohon setinggi dada 

 Penutupan Relatif Jenis (RCi)  
RCi    =    Penutupan relatif jenis  dan luas total 

area 

Ci      =   Luas area penutupan jenis i  
 𝑐     =   Penutupan untuk seluruh jenis                                              

 INP (IVi) (Wibisono, 2005): 

 Untuk Pohon :  

IVi = Indeks nilai penting 

RDi = Kerapatan relatif 

RFi = Frekuensi relatif 

RCi = Penutupan relatif 

Untuk Pancang dan Semai : 

IVi = Indeks nilai penting 

RDi = Kerapatan relatif 

RFi = Frekuensi relatif 

Nilai penting suatu jenis berkisar antara 

0 dan 300. Nilai penting ini memberikan suatu 

gambaran mengenai pengaruh atau peranan 

suatu jenis tumbuhan mangrove dalam 

komunitas mangrove. 

 

1.3.1.1.  Zonasi Mangrove 

 

Penentuan zonasi mangrove muara 

sungai kawal ditentukan dengan cara 

penggeneralisasian berdasarkan tingkat 

dominansi kerapatan relatif dan INP dari tiap 

plot penelitian tingkat pohon. Adapun analisis 

penentuan zonasi muara Sungai kawal dilakukan 

dengan cara: 

 Penetapan transek penelitian dengan 

perwakilan plot 10x10 (untuk pohon), 

5x5 (untuk pancang), 1x1 (untuk 

semai). 

 Setelah itu dilakukan analisis 

identifikasi spesies mangrove 

berdasarkan buku pedoman 

pengidentifikasian mangrove dengan 

melihat bentuk/karakteristik/ciri umum 

dari bentuk pohon, bentuk akar, bentuk 

buah, dan bentuk bunga, yang kemudian 
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dicatat jumlah spesies-spesies yang 

ditemukan dalam tiap plot-plot 

penelitian. 

 Setelah didapatkan spesies-spesies 

mangrove dari tiap plot baik pohon, 

pancang, maupun semai, kemudian di 

analisis nilai kerapatan, kerapatan 

relatif, frekuensi, frekuensi relatif, 

DBH
2
, BA, Penutupan Jenis, penutupan 

relatif, dan INP. Dari analisis 

perhitungan kerapatan relatif dan INP 

masing-masing spesies tiap plot 

didapatkan suatu formasi/tegakan 

spesies yang mendominasi tiap plot 

tersebut. 

 Setelah didapatkan formasi spesies yang 

mendominasi dalam tiap plot, 

selanjutnya dirata-ratakan tiap transek 

antara plot satu (transek satu) dengan 

plot satu (transek dua) begitu juga 

dengan plot satu pada transek yang 

lainnya, plot dua (transek satu) dengan 

plot dua (transek dua) begitu juga 

dengan plot dua pada transek yang 

lainnya dan seterusnya, yang kemudian 

akan dihasilkan sebuah zonasi 

mangrove untuk muara Sungai Kawal. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Analisis Zonasi Mangrove 
 

Analisis zonasi mangrove menggunakan 

transek dan plot contoh untuk mendapatkan 

spesies yang mendominasi dalam satu plot yang 

dilihat berdasarkan kerapatan relatif dan jika 

dalam satu plot terdapat dua jenis yang 

mendominasi akan dilihat INP nya sehingga 

didapatkan satu spesies yang mendominasi, 

setelah itu akan di generalisasikan antar plot 

tiap-tiap transek menjadi satu zonasi di muara 

Sungai Kawal. 

 

5.1.1. Stasiun I (Transek I) 
 

Tabel 1. Parameter Perairan Transek I 

Stas

iun 

Tr

ans

ek 

P

l

o

t 

Salinitas 

(‰) 
Substra

t 

(%) 

Ketergenangan 

P S 

I I 

1 32 31 Lumpur 
Tergenang pasang 

rata-rata harian 

2 30 26 
Pasir 

halus 

Tergenang pasang 

rata-rata harian 

3 31 25 
Pasir 

halus 

Tergenang pasang 

rata-rata harian 

 

Hasil pengamatan mangrove di muara 

Sungai Kawal dengan ketebalan mangrove pada 

transek I yaitu 50 meter sehingga didapatkan 3 

plot pada transek I dengan jarak 10 meter antar 

plot. Pada transek I, plot I jenis mangrove yang 

mendominasi adalah jenis Rhizophora 

apiculata. 

Plot II didominasi oleh jenis Bruguiera 

gymnorrhiza. 

Plot III jenis mangrove yang 

mendominasi dilihat dari kerapatan relatif 

adalah jenis Bruguiera gymnorrhiza dan 

Bruguiera cylindrica sedangkan jika dilihat dari 

INP Bruguiera gymnorrhiza lebih memiliki 

peran penting sehingga spesies ini lah yang 

mendominasi.  

 

5.1.2. Stasiun I (Transek II) 

 

 Tabel 2. Parameter Perairan Transek II 

Stas

iun 

Tran

sek 

P

l

o

t 

Salinitas(‰) 

Substrat 

(%) 
Ketergenangan 

P S 

I II 

1 34 30 Lumpur 
Tergenang pada saat 

pasang rata-rata harian 

2 34 30 Pasir Halus 
Tergenang pada saat 

pasang rata-rata harian 

3 30 27 Lumpur 
Tergenang saat pasang 

rata-rata harian 

 

Hasil pengamatan mangrove di muara 

Sungai Kawal dengan ketebalan mangrove pada 

transek I yaitu 50 meter sehingga didapatkan 3 

plot pada transek I dengan jarak 10 meter antar 

plot. Plot I jenis mangrove yang mendominasi 

adalah jenis Rhizophora apiculata. 

Plot II didominasi oleh jenis Bruguiera 

gymnorrhiza. 

Plot III jenis mangrove yang 

mendominasi adalah jenis Bruguiera 

gymnorrhiza.  

 

5.1.3. Stasiun I (Transek III) 

 

Tabel 3. Parameter Perairan Transek III 

Stasiu

n 

Tran

sek 

Plo

t 

Salinitas 

(‰) 
Substrat 

(%) 
Ketergenangan 

P S 

I III 

1 29 26 Lumpur 
Tergenang pada saat 

pasang rata-rata harian 

2 29 22 Pasir Halus 
Tergenang pada saat 

pasang rata-rata harian 

3 21 20 Lumpur 
Tergenang pada saat 

pasang rata-rata harian 

 

Hasil pengamatan mangrove di muara 

Sungai Kawal dengan ketebalan mangrove pada 

transek I yaitu 50 meter sehingga didapatkan 3 

plot pada transek I dengan jarak 10 meter antar 

plot. Plot I jenis mangrove yang mendominasi 



adalah jenis Rhizophora apiculata dan 

Rhizophora stylosa, namun jika dilihat dari INP 

Rhizophora stylosa lebih memiliki peran 

penting sehingga spesies ini lah yang 

mendominasi. 

Plot II didominasi oleh jenis Bruguiera 

gymnorrhiza dan Sonneratia alba, namun jika 

dilihat dari INP Bruguiera gymnorrhiza lebih 

memiliki peran penting sehingga spesies ini lah 

yang mendominasi. 

Plot III jenis mangrove yang 

mendominasi adalah jenis Bruguiera 

gymnorrhiz . 

 

5.1.3.1. Stasiun II (Transek I) 

 

Tabel 4. Parameter Perairan Transek I 

Stas

iun 

Tran

sek 

P

l

o

t 

Salinitas 

(‰) Substrat 

(%) 
Ketergenangan 

P S 

II I 

1 29 25 Lumpur 

Tergenang pada saat 

pasang rata-rata 

harian 

2 29 23 
Pasir 

Sedang 

Tergenang pada saat 

pasang rata-rata 

harian 

3 21 15 
Pasir 

Kasar 

Tergenang pada saat 

pasang rata-rata 

harian 

 

Hasil pengamatan mangrove di muara 

Sungai Kawal dengan ketebalan mangrove pada 

transek I yaitu 50 meter sehingga didapatkan 3 

plot pada transek I dengan jarak 10 meter antar 

plot. Pada transek I, plot I jenis mangrove yang 

mendominasi adalah jenis Rhizophora 

apiculata. 

Plot II didominasi oleh jenis Bruguiera 

gymnorrhiza. 

Plot III jenis mangrove yang 

mendominasi adalah jenis Xylocarpus 

granatum. 

 

5.1.3.2. Stasiun II (Transek II) 

 

Tabel 5. Parameter Perairan Transek II 

Stasiu

n 

Tran

sek 

P

l

o

t 

Salinitas(

‰) Substrat 

(%) 
Ketergenangan 

P S 

II II 

1 31 29 Lumpur 
Tergenang pada saat pasang 

rata-rata harian 

2 30 27 Pasir halus 
Tergenang pada saat pasang 

rata-rata harian 

3 30 25 Pasir halus 
Tergenang pada saat pasang 

rata-rata harian 

4 25 23 Pasir halus 
Tergenang pada saat pasang 

rata-rata harian 

5 19 13 Pasir halus 

Tergenang pada saat pasang 

tertinggi 

(beberapa hari dalam 

sebulan) 

 

Hasil pengamatan mangrove di muara 

Sungai Kawal dengan ketebalan mangrove pada 

transek II yaitu 90 meter sehingga didapatkan 5 

plot pada transek II dengan jarak 10 meter antar 

plot. Pada transek II, plot I jenis mangrove yang 

mendominasi adalah jenis Rhizophora apiculata 

dan Rhizophora mucronata, namun jika dilihat 

dari INP Rhizophora mucronata lebih memiliki 

peran penting sehingga spesies ini lah yang 

mendominasi. 

Plot II didominasi oleh jenis Bruguiera 

gymnorrhiza. 

Plot III jenis mangrove yang 

mendominasi adalah jenis Bruguiera 

gymnorrhiza. 

Plot IV jenis mangrove yang 

mendominasi adalah jenis Xylocarpus 

granatum. 

Plot V jenis mangrove yang 

mendominasi adalah jenis Lumnitzera littorea. 

 

5.1.3.3. Stasiun II (Transek III) 

 

Tabel 6. Parameter Perairan Transek III 

Stasiun 
Tran

sek 

P

l

o

t 

Salinitas(‰) 

Substrat 

(%) 
Ketergenangan 

P S 

II III 

1 31 25 
Pasir sangat 

halus 

Tergenang pada saat pasang 

rata-rata harian 

2 22 21 
Pasir sangat 

halus 

Tergenang pada saat pasang 

rata-rata harian 

3 15 11 
Pasir sangat 

halus 

Tergenang pada saat pasang 

rata-rata harian 

 

Hasil pengamatan mangrove di muara 

Sungai Kawal dengan ketebalan mangrove pada 

transek III yaitu 50 meter sehingga didapatkan 3 

plot pada transek III dengan jarak 10 meter antar 

plot. Pada transek III, plot I jenis mangrove 

yang mendominasi adalah jenis Rhizophora 

apiculata. 

Plot II didominasi oleh jenis Bruguiera 

gymnorrhiza. 

Plot III jenis mangrove yang 

mendominasi adalah jenis Xylocarpus 

granatum. 

 

5.1.3.4. Stasiun III (Transek I) 

 

Tabel 7. Parameter Perairan Transek I 

tasiu

n 

Tr

ans

ek 

P

l

o

t 

Salinitas 

(‰) Substrat 

(%) 
Ketergenangan 

P S 

III I 

1 27 22 Lumpur 
Tergenang pada saat 

pasang rata-rata harian 

2 27 21 
Pasir sangat 

halus 

Tergenang pada saat 

pasang rata-rata harian 

3 27 23 
Pasir sangat 

halus 

Tergenang pada saat 

pasang rata-rata harian 

4 26 19 Pasir sangat Tergenang pada saat 



halus pasang rata-rata harian 

5 25 20 
Pasir 

Sedang 

Tergenang pada saat 

pasang rata-rata harian 

6 25 19 Pasir sedang 
Tergenang pada saat 

pasang rata-rata harian 

7 23 19 Pasir halus 

Tergenang pada saat 

pasang tertinggi 

(beberapa hari dalam 

sebulan) 

8 18 15 Pasir halus 

Tergenang pada saat 

pasang tertinggi 

(beberapa hari dalam 

sebulan) 

9 17 11 Pasir kasar 

Tergenang pada saat 

pasang tertinggi 

(beberapa hari dalam 

sebulan) 

 

Hasil pengamatan mangrove di muara Sungai 

Kawal dengan ketebalan mangrove pada transek 

I yaitu 170 meter sehingga didapatkan 9 plot 

pada transek I dengan jarak 10 meter antar plot. 

Pada transek I, plot I jenis mangrove yang 

mendominasi adalah jenis Rhizophora 

apiculata. 

Plot II didominasi oleh jenis 

Rhizophora apiculata  dan Rhizophora stylosa, 

namun jika dilihat dari INP Rhizophora 

apiculata  lebih memiliki peran penting 

sehingga spesies ini lah yang mendominasi. 

Plot III jenis mangrove yang 

mendominasi adalah jenis Rhizophora 

apiculata. 

Plot IV jenis mangrove yang 

mendominasi adalah jenis Rhizophora stylosa 

dan Bruguiera gymnorrhiza, namun jika dilihat 

dari INP Bruguiera gymnorrhiza  lebih memiliki 

peran penting sehingga spesies ini lah yang 

mendominasi. 

Plot V didominasi oleh jenis Bruguiera 

gymnorrhiza. 

Plot VI jenis mangrove yang 

mendominasi adalah jenis Xylocarpus 

granatum.  

Plot VII jenis mangrove yang 

mendominasi adalah jenis Lumnitzerra littorea 

dan Aegiceras corniculatum, namun jika dilihat 

dari INP Lumnitzerra littorea  lebih memiliki 

peran penting sehingga spesies ini lah yang 

mendominasi. 

Plot VIII jenis mangrove yang 

mendominasi adalah jenis Aegiceras 

corniculatum dan Xylocarpus granatum, namun 

jika dilihat dari INP Xylocarpus granatum lebih 

memiliki peran penting sehingga spesies ini lah 

yang mendominasi. 

Plot IX jenis mangrove yang 

mendominasi adalah jenis Xylocarpus 

granatum. 

 

 

5.1.3.5. Stasiun III (Transek II) 

 

Tabel 8. Parameter Perairan Transek II 

Stasi

un 

Tran

sek 

P

l

o

t 

Salinitas 

(‰) Substrat 

(%) 
Ketergenangan 

P S 

III II 

1 25 23 

Pasir 

sangat 

halus 

Tergenang pada saat 

pasang rata-rata harian 

2 25 22 

Pasir 

sangat 

halus 

Tergenang pada saat 

pasang rata-rata harian 

3 24 23 

Pasir 

sangat 

halus 

Tergenang pada saat 

pasang rata-rata harian 

4 23 21 Pasir halus 
Tergenang pada saat 

pasang rata-rata harian 

5 23 20 Pasir halus 
Tergenang pada saat 

pasang rata-rata harian 

6 19 18 Pasir halus 
Tergenang pada saat 

pasang rata-rata harian 

7 18 17 Pasir halus 
Tergenang pada saat 

pasang rata-rata harian 

8 17 16 Pasir halus 

Tergenang pada saat 

pasang tertinggi 

(beberapa hari dalam 

sebulan) 

9 16 13 
Pasir 

sedang 

Tergenang pada saat 

pasang tertinggi 

(beberapa hari dalam 

sebulan) 

 

Hasil pengamatan mangrove di muara 

Sungai Kawal dengan ketebalan mangrove pada 

transek II yaitu 170 meter sehingga didapatkan 

9 plot pada transek II dengan jarak 10 meter 

antar plot. Pada transek II, plot I jenis mangrove 

yang mendominasi adalah jenis Rhizophora 

apiculata. 

Plot II didominasi oleh jenis 

Rhizophora apiculata  . 

Plot III jenis mangrove yang 

mendominasi adalah jenis Rhizophora 

mucronata. 

Plot IV jenis mangrove yang 

mendominasi adalah jenis Bruguiera 

gymnorrhiza. 

Plot V didominasi oleh jenis 

Scyphiphora hydrophyllaceae dan Lumnitzerra 

littorea, namun jika dilihat dari INP 

Lumnitzerra littorea lebih memiliki peran 

penting sehingga spesies ini lah yang 

mendominasi. 

Plot VI jenis mangrove yang 

mendominasi adalah jenis Aegiceras 

corniculatu. 

Plot VII jenis mangrove yang 

mendominasi adalah jenis Xylocarpus 

granatum. 

Plot VIII jenis mangrove yang 

mendominasi adalah jenis Lumnitzerra littorea 

dan Xylocarpus granatum, namun jika dilihat 

dari INP Xylocarpus granatum lebih memiliki 



peran penting sehingga spesies ini lah yang 

mendominasi. 

Plot IX jenis mangrove yang 

mendominasi adalah jenis Xylocarpus 

granatum. 

 

5.1.3.6. Stasiun III (Transek III) 

 

Tabel 9 Parameter Perairan Transek III 

Stasi

un 

Tran

sek 

P

l

o

t 

Salinitas 

(‰) Substrat 

(%) 
Ketergenangan 

P S 

III III 

1 22 20 
Pasir sangat 

halus 

Tergenang pada saat 

pasang rata-rata harian 

2 22 21 Lumpur 
Tergenang pada saat 

pasang rata-rata harian 

3 22 21 
Pasir sangat 

halus 

Tergenang pada saat 

pasang rata-rata harian 

4 20 17 Pasir halus 
Tergenang pada saat 

pasang rata-rata harian 

5 19 18 Pasir sedang 
Tergenang pada saat 

pasang rata-rata harian 

6 19 16 Pasir halus 
Tergenang pada saat 

pasang rata-rata harian 

7 18 16 Pasir Kasar 
Tergenang pada saat 

pasang rata-rata harian 

 

Hasil pengamatan mangrove di muara 

Sungai Kawal dengan ketebalan mangrove pada 

transek II yaitu 130 meter sehingga didapatkan 

7 plot pada transek II dengan jarak 10 meter 

antar plot. Pada transek II, plot I jenis mangrove 

yang mendominasi adalah jenis Rhizophora 

mucronata. 

Plot II didominasi oleh jenis Rhizophora 

apiculata. 

Plot III jenis mangrove yang 

mendominasi adalah jenis Rhizophora 

apiculata. 

Plot IV jenis mangrove yang 

mendominasi adalah jenis Bruguiera 

gymnorrhiza dan Rhizophora apiculata, namun 

jika dilihat dari INP Rhizophora apiculata lebih 

memiliki peran penting sehingga spesies ini lah 

yang mendominasi. 

Plot V didominasi oleh jenis 

Scyphiphora hydrophyllaceae. 

Plot VI jenis mangrove yang 

mendominasi adalah jenis Xylocarpus 

granatum. 

Plot VII jenis mangrove yang 

mendominasi adalah jenis Lumnitzerra littorea 

dan Xylocarpus granatum, namun jika dilihat 

dari INP Xylocarpus granatum lebih memiliki 

peran penting sehingga spesies ini lah yang 

mendominasi. 

 

 

  

5.1.4. Zonasi Mangrove muara Sungai 

Kawal 

 

Hutan mangrove di muara Sungai 

Kawal di bagi kedalam empat zona. Zona satu 

sampai zona lima berturut-turut dari wilayah 

laut sampai ke daratan. Dari tingkat dominansi 

kerapatan relatif dan INP spesies kategori 

pohon, maka didapat sebuah kesimpulan zonasi 

yang di generalisasikan berdasarkan kerapatan 

relatif dan INP spesies perplot penelitian maka 

zonasi mangrove di muara Sungai Kawal di bagi 

kedalam empat zona, yaitu: 

 Zona 1 

Zona ini memiliki salinitas rata-rata 

sebesar 27,28‰. Wilayah zona ini 

didominasi oleh substrat berlumpur, 

dengan jenis mangrove yang 

mendominasi adalah Rhizophora 

apiculata. 

 Zona 2 

Zona ini memiliki salinitas 23,73‰. 

Wilayah zona ini didominasi oleh 

substrat berpasir, dengan jenis 

mangrove yang mendominasi adalah 

Bruguiera gymnorrhiza. 

 Zona 3 

Zona ini memiliki salinitas 20,13‰. 

Wilayah zona ini didominasi oleh 

substrat berpasir, dengan jenis 

mangrove yang mendominasi adalah 

Lumnitzera littorea. 

 Zona 4 

Zona ini memiliki salinitas 17,5‰. 

Wilayah zona ini didominasi oleh 

substrat berpasir, dengan jenis 

mangrove yang mendominasi adalah 

Xylocarpus granatum. 

 

Untuk lebih jelasnya zonasi muara 

Sungai Kawal dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini: 

 

Tabel 10. Teknik Penentuan Zonasi dan Zona 

Mangrove Muara Sungai Kawal 
Stasiun 

Zonasi 
Zo

na 
Pl

ot 

I II III 

TR 

1 

TR 

2 

TR 

3 

TR 

1 

TR 

2 

TR 

3 

TR 

1 

TR 

2 

TR 

3 

1 RA RA RS RA RM RA RA RA RM RA 1 

2 BG BG BG BG BG BG RA RA RA BG 

2 3 BG BG BG XG BG XG RA RM RA BG 

4 - - - - XG - BG BG RA BG 

5 - - - - LL - BG LL SH LL 3 

6 - - - - - - XG SH XG XG 

4 
7 - - - - - - LL XG XG XG 

8 - - - - - - XG XG - XG 

9 - - - - - - XG XG - XG 



Keterangan : 

 RA : Rhizophora apiculata 

 RS : Rhizophora mucronata 

 RM : Rhizophora stylosa 

 BG : Bruguiera gymnorrhiza 

 XG : Xylocarpus granatum 

 LL : Lumnitzera littorea 

 SH : Scyphyphora hydrophyllaceae 

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan. 

 

Vegetasi mangrove sejati di muara 

Sungai Kawal ditemukan 12 (dua belas) jenis 

yaitu  Rhizophora apiculata, Rhizophora 

mucronata, Rhizophora stylosa, Bruguiera 

gymnorrhiza, Bruguiera cylindrica, Lumnitzera 

littorea, Sonneratia alba, Ceriop decandra, 

Xylocarpus granatum, Scyphyphora 

hydrophyllaceae, Aegyceras corniculatum, dan 

Nypa fruiticans. 

Zonasi mangrove di muara Sungai 

Kawal berdasarkan hasil analisis mulai dari laut 

hingga ke daratan adalah Rhizophora apiculata, 

Bruguiera cylindrica, Lumnitzera littorea dan 

Xylocarpus granatum. 

Salinitas rata-rata muara sungai kawal 

pada stasiun I adalah 28,17, stasiun II adalah 

23,77, dan stasiun III adalah 20,36. Sedangkan 

subtrat yang mendominasi pada stasiun I adalah 

lumpur, stasiun II substrat berpasir, stasiun III 

substrat berpasir. Sedangkan pasang surut yang 

terjadi adalah semidiurnal yaitu dua kali pasang 

dan dua kali surut dalam 24 jam. 

 

6.2. Saran. 

 

Dikarenakan belum adanya metode 

baku penetapan zonasi mangrove untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan serta 

informasi ilmiah, disarankan perlu adanya 

kajian lebih lanjut tentang penetapan zonasi 

mangrove berdasarkan aspek-aspek lingkungan 

yang ada. 
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