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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jenis substrat dan struktur jenis mangrove serta 

ekologi yang mempengaruhi seperti kualitas perairan Sungai Ladi. Penelitian ini dilakukan dengan 

metode Purposive Sampling yang terdiri dari 3 lokasi sampling dengan 15 garis transek. Pengamatan 

dilakukan mengunakan plot dengan ukuran 10x10 meter dalam setiap Lokasi Sampling. Hasil 

penelitian diperoleh 7 jenis substrat serta 7 jenis mangrove yang termasuk kedalam 5 genus dan 5 

famili. Berdasarkan nilai Kerapatan (K) dan Indeks Nilai Penting (INP) suatu jenis mangrove pada 

jenis substrat. Jenis batu pasir berlumpur (BPL) nilai tertinggi Xylocarpus granatum sebesar (K) 260 

dan (INP) 134,44, nilai terendah Rhizophora apiculata (K) 20 (INP) 40,11, substrat batu berlumpur 

(BL) nilai tertinggi Xylocarpus granatum (K) 233,33 (INP) 185,592 nilai terendah jenis Avicennia 

lanata (K) 66,66 (INP) 114,41, substrat batu berpasir (BP) nilai tertinggi Xylocarpus granatum (K) 

250 (INP) 206,70 dan nilai terendah Bruguiera gymnorrhiza sebesar (K) 50 (INP) 93,30, jenis substrat 

lumpur berbatu (LB) dengan jenis Xylocarpus granatum dengan (K) 200 (INP) 158,436 individu/ha 

dan Avicennia lanata dengan (K) 200 (INP) 141,56, jenis substrat lumpur (L) nilai tertinggi 

Rhizophora apiculatasebesar (K) 242,85 (INP) 131,88 dan nilai terendah Rhizophora mucronata (K) 

7,14 (INP) 24,44, jenis substrat pasir berlumpur (PL) nilai tertinggi Rhizophora mucronata sebesar (K) 

176,19 (INP) 77,57 nilai terendah Bruguiera cylindrical sebesar (K) 4,76 (INP) 16,74, jenis substrat 

lumpur berpasir (LP) nilai tertinggi Rhizophora apiculata sebesar (K) 111,11 (INP) 69,902 nilai 

terendah Xylocarpus granatum sebesar (K) 11,11 (INP) 22,54. Parameter perairan Sungai Ladi seperti 

suhu, salinitas, kekeruhan, pH dan DO dihubungkan dengan baku mutu Kep.Men.LH No.51 tentang 

kualitas perairan untuk biota laut masih tergolong baik untuk ekosistem mangrove. 
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ABSTRACT  

 

This study was conducted to determine the type of substrate and structure of mangrove 

species and ecological influences such as water quality Sungai Ladi. This research was conducted with 

purposive sampling method which consists of 3 locations with 15 line transect sampling. Observations 

were made using a plot with a size of 10x10 meters in each sampling location. The results were 

obtained 7 types of substrates as well as the 7 mangrove species are included into 5 genera and 5 

families. Based on the density value (K) and Important Value Index (IVI) of a mangrove species on the 

type of substrate. Type muddy sandstone (BPL) Xylocarpus granatum highest value of (K) 260 and 

(IVI) 134.44, the lowest value of Rhizophora apiculata (K) 20 (INP) 40.11, muddy rock substrate (BL) 

highest value Xylocarpus granatum (K) 233.33 (IVI) 185.592 lowest value types Avicennia Lanata (K) 

66.66 (IVI) 114.41, sandy rock substrate (BP) highest value Xylocarpus granatum (K) 250 (IVI) 

206.70 and the lowest value Bruguiera gymnorrhiza by (K) 50 (INP) 93.30, rocky mud substrate types 

(LB) with type Xylocarpus granatum with (K) 200 (IVI) 158.436 individuals / ha and Avicennia 

Lanata with (K) 200 (IVI) 141, 56, the type of substrate sludge (L) highest value Rhizophora 

apiculatasebesar (K) 242.85 (IVI) 131.88 and a low of Rhizophora mucronata (K) 7.14 (IVI) 24.44, 

muddy sand substrate types (PL) value Rhizophora mucronata highest of (K) 176.19 (IVI) 77.57 

Bruguiera cylindrical lowest value of (K) 4.76 (IVI) 16.74, sandy mud substrate types (LP) Rhizophora 

apiculata highest value of (K) 111 , 11 (INP) 69.902 Xylocarpus granatum lowest value of (K) 11.11 

(IVI) 22.54. River waters Ladi parameters such as temperature, salinity, turbidity, pH and DO is 

associated with about 51 Kep.Men.LH quality standard for marine water quality is still quite good for 

mangrove ecosystem. 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ekosistem mangrove merupakan 

suatu kawasan ekosistem yang terkait dengan 

ekosistem darat dan ekosistem lepas pantai 

diluarnya, yang menghubungkan daerah darat 

kedaerah pedalaman serta daerah pesisir. 

Dengan pesatnya pembangunan dan 

pertumbuhan penduduk di Sungai Ladi tentu 

dapat memberi dampak terhadap lingkungan. 

Karena aktivitas dan pemanfaatan sumber 

daya alam  khususnya didarat yang 

mengakibatkan kerusakan seperti, gundulnya 

hutan yang menyebabkan terjadinya laju 

pengikisan tanah yang masuk menuju badan 

perairan. 

Besarnya pasokan sedimen yang 

masuk pada hutan mangrove tentu memiliki 

fraksi, ukuran dan jenis yang berbeda beda, 

seperti limbah yang berasal dari 

pertambangan, pembangunan, industry, limbah 

rumahtangga dan sebagainya hal ini tentu 

dapat merusak dan mengakibatkan 

menurunnya fungsi dan manfaat hutan  

 

mangrove karena salahsatu faktor 

pendukung agar vegetasi mangrove tetap 

tumbuh dengan baik adalah substrat mangrove  

B. Perumusan Masalah 

Dengan latar belakang yang telah di 

kemukakan diatas maka perumusan masalah 

yang akan dikaji pada penelitian adalah bagai 

makana struktur vegetasi mangrove yang 

mencakup kerapatan, frekuensi serta 

dominansi dan Indek nilai penting terhadap 

suatu jenis substrat. 

C. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah: untuk 

mengetahui jenis substrat, menganalisis 

struktur vegetasi mangrove dan mengetahui 

struktur vegetasi mangrove terhadap jenis 

substrat  

D. Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi data pendukung 

dalam penelitian lanjutan terhadap ekosistem 

mangrove serta dapat memberi gambaran 

tentang karakteristik substrat terhadap struktur 

vegetasi mangrove di Sungai Ladi.  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Defenisi  Mangrove 

Hutan mangrove merupakan 

komunitas vegetasi pantai tropis, yang 

didominasi oleh beberapa jenis mangrove yang 

mampu tumbuh dan berkembang pada daerah 

pasang-surut pantai berlumpur (Bengen, 

2004). Hutan daerah bakau merupakan suatu 

daerah yang dinamis, dimana tanah lumpur 

dan daratan secara terus menerus dibentuk 

oleh tumbuh-tumbuhan yang kemudian secara 

perlahan-lahan berubah menjadi daerah semi 

teresterial (semi daratan) (Hutabarat dan 

Evans, 1985). 

B.  Karakteristik dan Zonasi Hutan 

Mangrove 

Karakteristik  habitat   hutan   

mangrove  yaitu, Umumnya tumbuh pada 



daerah intertidal yang jenis tanahnya 

berlumpur, berlempung dan berpasir, 

daerahnya tergenang air secara berkala baik 

setiap hari maupun yang hanya tergenang pada 

saat pasang purnama Bengen  (2004).  

Frekuensi genangan menentukan komposisi 

hutan mangrove,  Menerima pasokan air tawar 

yang cukup dari darat,  Terlindung dari 

gelombang besar dan arus pasang surut yang 

kuat. Air bersalinitas payau (2-22 permil) 

hingga asin (38 permil). Kartawinata dan 

Waluyo dalam Erwin (2005), menyatakan 

bahwa faktor utama yang menyebabkan 

adanya zonasi pada hutan mangrove adalah 

sifat-sifat tanah, disamping faktor salinitas, 

frekuensi serta tingkat penggenangan dan 

ketahanan suatu jenis terhadap ombak dan 

arus, sehingga variasi zonasi ini memanjang 

dari daratan sampai kepantai. Pola umum 

zonasi yang sering ditemui dari arah laut 

kedarat, pertama adalah jalur Avicennia spp 

yang sering berkolompok dengan Sonneratia 

sp, kemudian jalur Rhizophora spp, Bruguiera.  

METODE 

A. Waktu dan Tempat 

  Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2014 yang berlokasi di Sungai Ladi 

Kelurahan Kampung Bugis Kelurahan Tanjungpinang Kota Provinsi Kepulauan Riau. 

 

Gambar 2. Peta lokasi Penelitian (Sumber Google Earth) 2014 

Keterangan 

Stasiun I : 00°56'24.07"LU-104°27'15.21"BT 

Stasiun II: 00°56'47.31"LU-104°27'12.32"BT 

Stasiun III : 00°56'30.35"LU-104°27'35.90"BT 

 C. Pengumpulan dan Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh dengan cara 

observasi atau pengamatan langsung di lokasi 



penelitian dan pengukuran di laboratorium 

Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan 

Universitas Maritim Raja Ali Haji, sedangkan 

data sekunder diperoleh melalui penelusuran 

berbagai pustaka yang ada serta dari berbagai 

instansi terkait.  

F. Pengambilan dan Pengamatan 

sampel substrat dan mangrove 

1. Substrat 

 mengambil substrat dengan 

menggunakan pipa paralon sampai kedalaman 

30 cm  analisis besar butiran substrat 

dilakukan dengan metode ayakan kering, 

untuk menentukan jenis substrat digunakan 

segitiga Shepard (Rifardi, 2008). 

2. Mangrove 

 Pengambilan sampel mangrove 

dilakukan pada lokasi pengambilan data 

substrat pada setiap transek dan plot. 

Identifikasi jenis mangrove dilakukan secra 

exitu dengan mengambil contoh berupa daun, 

buah, bungan dan melihat bentuk akar pada 

pohon mangrove kemudian diidentifikasi 

dengan buku identifikasi merujuk pada Noor 

et all. (1999) 

I Pengolahan Data 

1 Pengolahan Data Mangrove 

Data primer dan data sekunder yang 

telah diperoleh disajikan dalam bentuk tabel, 

skema dan gambar. Untuk mengetahui 

gambaran komposisi jenis, maka data yang 

diolah dan dianalisis dengan cara menghitung 

nilai-nilai Kerapatan Jenis (K), Kerapatan 

Relatif Jenis (KR), Frekuensi Jenis (F), 

Frekuensi Relatif Jenis (FR), Penutupan Jenis 

(P), Penutupan Relatif (PR), dan Indeks Nilai 

Penting (INP) dari setiap jenis dari masing-

masing tingkatan vegetasi dengan 

menggunakan rumus yang dikemukakan 

(Fachrul, 2007). 

a. Kerapatan suatu jenis (K) dan Kerapatan  

Relatif (KR) 

K 
                            

                         
 

   
                   

                     
      

b.  Frekuensi suatu jenis (F) dan  

Frekuensi Relatif (FR) 

F 
                                          

                          
 

   
                      

                         
      

c. Penutupan suatu Jenis (P) dan Penutupan 

Relatif (PR) 

P 
                                     

                       
 

   
                    

                      
      

d. Indeks Nilai Penting (INP) 

INP = KR + FR + PR 

e. Luas Bidang Dasar (LBDS) 

LBDS = ¼ π d² 

Dimana : 

- LBDS = Luas Bidang Dasar 

- π = Konstanta (3,14) 

- d = diameter pohon. 

2. Pengolahan Data Substrat 



a. Metode ayakan kering 

 Setelah didapatkan data dari hasil  

pengayakan, maka hasil pengayakan disajikan 

dalam tabel. Untuk menghitung berat  %  

 

substrat dan berat  % komulatif Substrat dapat 

digunakan rumus sebagai berikut:   

 % berat  
                  

          
         

 % Komulatif = % berat 1 + % berat 2 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Parameter Fisika Kimia Perairan 

a. Kekeruhan 

 Kekeruhan suatu perairan disebabkan 

oleh adanya padatan tersuspensi seperti 

lumpur, zat organik, plankton dan organism 

lainnya (Effendi, 2003). Adapun data 

kekeruhan pada perairan Sungai Ladi dapat 

dilihat pada gambar di bawah. 

 

Sumber: Data Primer 2014 

Gambar 6. Hasil pengukuran kekeruhan 

perairan sungai ladi. 

 Gambar diatas menunjukkan bahwa 

stasiun 2 (dua) memiliki tingkat kekeruhan 

paling tinggi dengan nilai (9,7) pada saat 

pasang dan (12,1) pada saat surut dibanding 

dengan stasiun lainnya, dimana pada stasiun 1 

(satu) dengan nilai (6,11) pada saat pasang dan 

(7,67) pada saat surut. Berbeda dengan stasiun 

3 (tiga) dimana tingkat kekeruhan lebih rendah 

dibanding dengan stasiun lainnya dengan nilai 

(4,34) pada saat pasang dan (6,2) pada saat 

surut, hal yang menyebabkan terjadinya 

perbedaan substrat antar stasiun diduga karena 

adanya perbedaan substrat antar masing-

masing stasiun. 

 b. Pasang Surut 

 Data pasang surut bersumber dari 

data yang dikeluarkan oleh Disihidros TNI-AL 

Tahun 2014 Selat Kijang, maka diketahui 

tinggi rendahnya pasang surut yang terjadi di 

Sungai Ladi dapat di lihat dalam bentuk grafik 

dibawah. 

 

Gambar 7. Tinggi Air Pasang Surut Sungai 

Ladi 

 Dari hasil data yang di dapat 

menunjukkan bahwa pada daerah Sungai Ladi 

tinggi air saat pasang tertinggi 1,6m dan surut 

terendah 0,3m. Hasil pengamatan dari grafik 

diatas bahwa jenis pasang surut yang terjadi 

dalam jangka waktu 1 ( satu ) hari adalah jenis 
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pasang surut Diurnal tunggal harian dimana 

pasang surut terjadi satu kali dalam satu hari. 

3. Parameter Kimia 

 Kualitas parameter kimia perairan 

pada ekosistem mangrove di Sugai Ladi dapat 

dilihat dari hasil pengukuran yang meliputi : 

Salinitas, pH tanah dan pH air, Oksigen 

telarut. 

a. Salinitas 

 Salinitas merupakan faktor 

lingkungan yang sangat menentukan 

perkembangan laju pertumbuhan dan zonasi 

spesies mangrove, namun sebaran salinitas di 

laut dipengaruhi beberapa faktor seperti pola 

sirkulasi air, penguapan, curah hujan, dan 

aliran sungai (Aksornkoae 1993). Adapun nilai 

tingkat salinitas seperti pada gambar dibawah. 

 

Gambar 8. Salinitas Perairan Sungai Ladi 

 Berdasarkan hasil pengukuran 

salinitas di perairan Sungai Ladi yang didapat 

dari stasiun 1 (Satu) pada saat pasang 26,16‰ 

dan 23,96‰ pada saat surut, pada stasiun 2 

(dua) pada saat pasang 21,6‰ dan 19,86‰ 

pada saat surut, sedangkan pada stasiun 3 

(tiga) pada saat pasang 28,23‰ dan 27‰ pada 

saat surut. Berdasarkan perbedaan waktu 

pengukuran dimana pada saat surut nilai 

salinitas lebih rendah dari pada waktu pasang 

hal ini diduga disebabkan lokasi mangrove 

sebagian besar berada didaerah aliran sungai, 

sehingga pasokan air tawar masuk keperairan 

mangrove pada waktu surut yang 

mempengaruhi nilai salinitas tergolong rendah. 

b. pH Tanah dan pH Perairan 

Hasil pengukuran rata-rata nilai pH 

tanah dan pH perairan di Sugai Ladi dapat 

dilihat pada gambar sebagai berikut. 

 

Gambar 9. Hasil pH perairan dan pH tanah 

hutan mangrove Sungai Ladi. 

 Gambar diatas dapat dijelaskan 

bahwa pada stasiun 1 (satu) memiliki pH 6.8 

pada saat pasang, 6.0 pada saat surut dan 6.3 

untuk pH tanah, pada stasiun 2 (dua) dengan 

pH 6.2 pada pasang, 5.9 pada saat surut dan 

5.8 untuk pH tanah. Pada stasiun 3 (tiga) 

memiliki nilai pH 7.2 pada saat pasang 7.0 

pada saat surut dan 6.7 untuk pH tanah. 

Berdasarkan hasil pengukuran, secara umum 

nilai pH diperairan Sungai Ladi tergolong 

alami dan mampu mendukung kehidupan 

mangrove hal ini juga dikemikakan oleh 

(Ghufran et. al., 2007) mengatakan bahwa 
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pada kondisi perairan yang alami pH berkisar 

antara 4,0-9,0. 

c. Oksigen Terlarut 

 Berdasarkan hasil pengukuran 

oksigen terlarut Sungai Ladi kisaran 

oksigenterlarut pada stasiun 1 (satu) memiliki 

6.29 mg/l (pagi), 5.76 mg/l (siang), dan 6.4 

mg/l (sore), sedangkan stasiun 2 (dua) 

memiliki 6.06 mg/l (pagi), 5.6 mg/l (siang) 

dan 5.29 mg/l (sore) pada stasiun 3 (tiga) 

memiliki 7.02 mg/l (pagi) 6.32 mg/l (siang) 

dan 6.45 mg/l (sore). Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa pada daerah hutan 

mangrove Sungai Ladi memiliki kandungan 

DO yang cukup berbeda disetiap stasiun, 

namun hal itu tentu dipengaruhi oleh dinamika 

perairan seperti kekeruhan air, suhu, salinitas, 

pergerakan massa air. Untuk lebih jelas dapat 

dilihat pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 10. Hasil pengukuran DO pada 

perairan hutan mangrove Sungai Ladi 

4. Pengamatan Substrat Sungai Ladi 

Stasiun 1 (satu) ditemukan 4 (empat) 

jenis substrat dimana jenis yang paling 

dominan jenis Lumpur berpasir yang terdapat 

pada 10 (sepuluh) plot dari 23 (dua pulu tiga) 

plot pengamatan, diikuti dengan jenis Pasir 

berlumpur yang terdapat pada 7 (tuju) plot, 

dan jenis Batu pasir berlumpur, Lumpur yang 

memiliki nilai yang sama yaitu 3 (tiga) plot 

dalam 23 (dua puluh tiga) plot pengamatan.  

Stasiun 2 (dua) ditemukan 6 (enam) jenis 

substrat dimana jenis yang paling dominan 

jenis Lumpur yang terdapat pada 10 (sepuluh) 

plot dari 25 (dua pulu lima) plot pengamatan, 

diikuti dengan jenis Lumpur berpasir yang 

terdapat pada 8 (delapan) plot, dan jenis Batu 

pasir berlumpur pada 2 (dua) plot, Batu 

berlumpur pada 2 (dua) plot, serta jenis Batu 

berpasir dan Pasir berlumpur yang sama-sama 

menempati 1 (satu) plot dalam 25 (duapulu 

lima) plot pengamatan. Stasiun 3 (tiga) dimana 

setelah dilakukan identifikasi maka diketahui 

jenis substrat yang lebih mendominasi yaitu 

jenis Pasir berlumpur dengan jumlah 10 

(sepulu) plot dari 25 (dua pulu lima) plot 

pengamatan, diikuti dengan jenis substrat 

Lumpur berpasir yang terdapat pada 8 

(delapan), dan jenis Batu berlumpur , Batu 

berpasir,Llumpur berbatu serta jenis Lumpur 

yang memiliki nilai yang sama yaitu 

menempati 1 (satu) plot masing-masing dari 

25 (duapulu lima) plot pengamatan. 

  

5. Pengamatan Mangrove di Sungai 

Ladi 

 Hasil observasi yang dilakukan di 

Sungai Ladi ditemukan 7 (tuju) jenis 

mangrove yaitu Avicennia Lananta, Bruguiera 

stasi
un 1

stasi
un 2

stasi
un 3

pagi 6.29 6.06 7.02

siang 5.76 5.61 6.32

sore 6.4 5.29 6.45



Cylindrica, Bruguiera Gymnorrhiza, 

Rhizophora Apiculata, Rhizophora Mucronata, 

Sonneratia Alba, Xylocarpus Granatum. 

6. Struktur Vegetasi Mangrove 

Sungai Ladi Berdasarkan Jenis Substrat 

a. Batu Pasir Berlumpur 

 Hasil data menunjukkan bahwa jenis 

substrat batu pasir berlumpur dijumpai pada 

plot A dan plot B dengan jumlah 6 (enam) plot 

dari 73 plot yang diamati. pada jenis substrat 

batu pasir berlumpur terdapat 4 (empat) jenis 

mangrove dengan total nilai kerapatan 400 

individu/ha. Nilai kerapatan tertinggi terdapat 

jenis Xylocarpus granatum sebesar 260 

individu/ha,nilai frekuensi 1 individu/ha. Total 

nilai penutupan mangrove pada jenis substrat 

batu pasir berlumpur sebesar 10687,54 

individu/ha nilai tertinggi terdapat pada jenis 

mangrove Xylocarpus granatum sebesar 

2968,28 individu/ha Indeks nilai penting (INP) 

tertinggi pada jenis Xylocarpus granatum 

dengan nilai INP 134,44 individu/ha  

b. Batu Berlumpur 

 Jenis mangrove yang ditemukan ada 

2 (dua) jenis yaitu Avicennia lanata dan 

Xylocarpus granatum dengan total nilai 

kerapatan 300 individu/ha nilai kerapatan 

tertinggi jenis Xylocarpus granatum dengan 

nilai 233,33 individu/ha. Total nilai frekuensi 

mangrove 1,667 individu/ha dimana 

Xylocarpus granatum memiliki nilai tertinggi 

sebesar 1,00 individu/ha. Untuk nilai 

penutupan didapat total sebesar 11206,62 

individu/ha jenis Avicennia lanata memiliki 

penutupan tertinggi dengan nilai 5848,32 

individu/ha. Nilai INP tertinggi terdapat pada 

jenis Xylocarpus granatum dengan nilai 

185,59 individu/ha dan Avicennia lanata 

sebesar 114,41 individu/ha. 

c. Batu Berpasir 

Pada jenis substrat batu berpasir 

ditemukan 2 (dua) jenis mangrove untuk 

tingkat pohon dengan total nilai kerapatan 

sebesar 300 individu/ha, kerapatan tertinggi 

pada jenis Xylocarpus granatum dengan nilai 

250 individu/ha. Nilai frekuensi mangrove 

sebesar 1,5 individu/ha dengan jenis 

Xylocarpus granatum memiliki nilai tertinggi 

sebesar 1 individu/ha. Untuk penutupan jenis 

didapat nilai dengan total sebesar 16035,13 

individu/ha dimana jenis Xylocarpus granatum 

memiliki nilai tertinggi sebesar 9092,20 

individu/ha. Nilai INP tertinggi terdapat pada 

jenis Xylocarpus granatum dengan nilai 

206,70 individu/ha  

d. Lumpur berbatu 

Pada substrat ini ditemukan 2 (dua) 

jenis mangrove yaitu Avicennia lanata dan 

Xylocarpus granatum dengan kerapatan 400 

individu/ha jenis kedua mangrove memiliki 

nilai kerapatan yang sama sebesar 200 

individu/ha. Nilai frekuensi sebesar 2 

individu/ha kedua jenis mangrove memiliki 

nilai yang sama sebesar 1 individu/ha. Tingkat 

penutupan mangrove pada substrat ini didapat 

nilai total sebesar 37017,46 individu/ha,  nilai 

tertinggi jenis Xylocarpus granatum dengan 

nilai sebesar 21631,46 individu/ha. Nilai INP 



tertinggi ditemukan pada jenis Xylocarpus 

granatum dengan nilai sebesar 158,43 

individu/ha. 

e. Lumpur 

Pada jenis substrat ditemukan 5 

(lima) jenis mangrove dengan kerapatan total 

sebesar 378,57 individu/ha nilai kerapatan 

tertinggi terdapat pada jenis Rhizophora 

apiculata dengan nilai 242,85 

individu/ha,Total nilai frekuensi sebesar 1,92 

individu/ha jenis Rhizophora apiculata 

memiliki nilai frekuensi tertinggi sebesar 1 

individu/ha. Total nilai penutupan sebesar 

5421,36 individu/ha nilai penutupan tertinggi 

terdapat pada jenis Bruguiera cylindrical 

dengan nilai sebesar 1286,97 individu/ha Nilai 

INP tertinggi terdapat pada jenis Rhizophora 

apiculata dengan nilai sebesar 131,88 

individu/ha. 

f. Pasir Berlumpur 

pada substrat pasir berlumpur 

ditemukannya 7 (tuju) jenis mangrove dengan 

total nilai kerapatan sebesar 461,90 

individu/ha dimana jenis Rhizophora 

mucronata memiliki nilai tertinggi sebesar 

176,19 individu/ha. Total nilai frekuensi 

sebesar 2,66 individu/ha dimana nilai tertinggi 

jenis Bruguiera gymnorrhiza, Rhizophora 

apiculata, Rhizophora mucronata memiliki 

nilai yang sama sebesar 0,71 individu/ha. 

Total nilai penutupan mangrove pada jenis 

substrat ini sebesar 5412,71 individu/ha nilai 

penutupan tertinggi jenis Sonneratia alba 

dengan nilai 1109,73 individu/ha. Nilai INP 

tertinggi pada lokasi ini terdapat pada jenis 

Rhizophora mucronata dengan nilai sebesar 

77,57 individu/ha. 

g. Lumpur Berpasir 

 Pada jenis substrat lumpur berpasir 

terdapat 7 (tuju) jenis mangrove dengan nilai 

kerapatan 370,37 individu/ha. Nilai kerapatan 

tertinggi jenis Rhizophora apiculata sebesar 

111,11 individu/ha .Total nilai frekuensi yang 

ditemukan sebesar 2,370 individu/ha nilai 

frekuensi tertinggi terdapat pada jenis 

Bruguiera gymnorrhiza sebesar 0,740 

individu/ha, nilai penutupan mangrove pada 

jenis substrat lumpur berpasir sebesar 3925,31 

individu/ha nilai tertinggi terdapat pada jenis 

mangrove Sonneratia alba sebesar 642,87 

individu/ha, Indeks nilai penting (INP) 

tertinggi pada jenis Rhizophora apiculata 

dengan nilai INP 69,902 individu/ha. 

7. Pola Pengelompokan Struktur 

Vegetasi Mangrove Pada Jenis Substrat  

Berdasarkan jenis substrat  Batu pasir 

berlumpur jenis mangrove Xylocarpus 

granatum memiliki nilai kerapatan dan 

frekuensi tertinggi sebesar 260 individu/ha 

frekuensi 1 individu/ha,  Batu berlumpur 

kerapatan dan frekuensi tertinggi yaitu jenis 

Xylocarpus granatum dengan kerapatan 

sebesar 233,33 individu/ha frekuensi 1,00 

individu/ha, Batu berpasir kerapatan dan 

frekuensi tertinggi jenis Xylocarpus granatum 

dengan kerapatan sebesar 250 individu/ha dan 

frekuensi 1,00 individu/ha, Lumpur berbatu 

dengan jenis mangrove Avicennia lanata dan 



Xylocarpus granatum, kerapatan dan frekuensi 

yang sama yaitu kerapata sebesar 2000 

individu/ha dan frekuensi 1,00 individu/ha. 

Jenis substrat lumpur berpasir yaitu jenis 

Rhizophora apiculata dengan kerapata 115,38 

individu/ha dan jenis Bruguiera gymnorrhiza 

nilai frekuensi tertinngi sebesar 0,73 

individu/ha, jenis substrat Lumpur nilai 

kerapatan dan frekuensi tertinggi yaitu jenis 

Rhizophora apiculata dengan kerapatan 

111,11 individu/ha dan frekuensi tertinggi 

jenis Bruguiera gymnorrhiza 0,740 

individu/ha. Jenis substrat Pasir berlumpur 

yaitu jenis Rhizophora mucronata dengan 

kerapatan sebesar 176,19 individu/ha nilai 

frekuensi yang sama dengan jenis mangrove 

lainnya yaitu jenis Rhizophora apiculata dan 

jenis Bruguiera gymnorrhiza dengan frekuensi 

sebesar  0,71 individu/h. Hasil data 

pengamatan mangrove berdasarkan jenis 

substrat terlihat bahwa, jenis substrat yang 

lebih banyak ditubuhi jenis mangrove yaitu 

jenis substrat Lumpur berpasir dan jenis Pasir 

berlumpur dimana pada jenis substrat ini 

ditemukan seluruh jenis mangrove. 

Hasil analisis data menunjukkan 

bahwa pada daerah Sungai Ladi pola jenis 

substrat mempengaruhi struktur vegatasi 

mangrove terlihat pada setiap stasiun dimana 

jenis substrat yang banyak dijumpai pada plot 

A ada 2 (dua) jenis yaitu jenis substrat Batu 

pasir berlumpur dan jenis Lumpur berpasir 

dimana dengan jenis substrat Batu pasir 

berlumpur tersebut dengan jenis mangrove 

Xylocarpus granatum, namun jika plot 

pertama didominasi denga jenis substrat 

Lumpur berpasir maka jenis mangrove 

Avicennia lanata dan jenis Bruguiera 

gymnorrhiza. Pada plot B jenis substrat 

Lumpur berpasir dengan jenis mangrove 

Bruguiera cylindrical, Bruguiera 

gymnorrhiza. Plot C jenis substrat Lumpur 

berpasir dengan jenis mangrove Rhizophora 

apiculata, Bruguiera gimnorrhiza dan jenis 

substrat Pasir berlumpur diikuti dengan jenis 

mangrove Bruguiera gymnorrhiza. Pada plot 

D jenis substrat Pasir berlumpur dengan jenis 

mangrove Rhizophora mucronata, jenis 

substrat Lumpur dengan jenis mangrove 

Rhizophora. Menurut Bengen, D.G. (2001) 

bahwa jenis Rhizophora apiculata tumbuh 

pada tanah berlumpur, halus, lumpur berpasir 

yang dalam dan tergenang pada saat pasang 

normal dan jenis Rhizophora mucronata 

tumbuh diareal yang sama dengan Rhizophora 

apiculata tetapi lebih toleran terhadap substrat 

yang lebih keras dan pasir.   

Pada plot E jenis substrat Pasir 

berlumpur dengan jenis mangrove Rhizophora 

mucronata dan jenis Lumpur dengan jenis 

mangrove Rhizophora apiculata serta jenis 

Lumpur berpasir dengan jenis mangrove 

Rhizophora apiculata dan Rhizophora 

mucronata. Pada plot 6 (enam) didominasi 

dengan jenis substrat Lumpur dengan jenis 

mangrove Rhizophora apiculata serta jenis 

substrat Pasir berlumpur dengan jenis 

mangrove Rhizophora mucronata. Jenis suatu 



mangrove dengan jenis mangrove yang lain 

memiliki kemampuan tumbuh dan 

berkembang pada jenis substrat yang berbeda- 

beda Chapman (1977).  

B. Pembahasan 

 Tingkat kekeruhan pada perairan 

mangrove daerah Sungai Ladi berkisar antara 

4.34 NTU sampai 12.1 NTU. Berdasarkan Kep 

MENLH NO.51 tahun 2004, ambang batas 

maksimum kekeruhan bagi kehidupan biota 

laut yaitu 5 NTU. Pengukuran salinitas 

perairan pada stasiun I saat pasang 26.16 ‰ 

dan surut 23.96 ‰ pada stasiun II salinitas 

21.6 ‰ saat pasang dan pada saat surut 19.86 

‰ dan stasiun III salinitas pada saat pasang 

28.23 ‰ dan saat surut 27 ‰ dari hasil 

tersebut maka salinitas perairan Sungai Ladi 

masih mendukung bagipertumbuhan 

mangrove. Menurut Parcival dan Womersley 

(1975) dalam kusmana (1995) menyatakan 

bahwa salinitas optimum yang dibutuhkan 

mangrove untuk tumbuh dan berkembang 

dengan baik berkisar antara 10-30 ‰, nilai pH 

berkisar antara 5.9 sampai 7.2. Dengan 

demikian daerah Sungai Ladi memiliki nilai 

pH yang mendukung terhadap pertumbuhan 

mangrove. (Ghufran et. al., 2007) mengatakan 

bahwa pada kondisi perairan yang alami pH 

berkisar antara 4,0-9,0. Kisaran nilai oksigen 

terlarut disemua lokasi penelitian 5.29-7.02 

mg/l, Effendi (2003), hampir semua organisme 

akuatik menyukai kondisi kadar oksigen 

terlarut > 5,0 mg/l. 

Berdasarkan analisis substrat pada 

stasiun I terdapat 4 (empat) jenis substrat jenis 

yang lebih banyak ditemukan jenis substrat 

Lumpur berpasir dan Pasir berlumpur. Pada 

stasiun II dari hasil analisis ditemukan 6 

(enam) jenis substrat yang dominan dijumpai 

yaitu Lumpur. Pada stasiun III ditemukan 6 

(enam) jenis substrat yang dominan yaitu 

Pasir berlumpur. Hasil data pengamatan 

mangrove terlihat dimana jenis mangrove 

lebih banyak tumbuh pada substrat pasir 

berlumpur dan substrat lumpur berpasir yang 

mana ditemukan masing-masing 7 (tuju) jenis 

serta pada substrat lumpur dengan 5 (lima) 

jenis mangrove. Parawansa (2007) dalam 

nurul (2011) yang mengatakan bahwa suatu 

jenis mangrove memiliki ketergantungan 

terhadap suatu jenis substrat, namun sebagian 

besar jenis mangrove lebih menyukai substrat 

lumpur berpasir dan pasir berlumpur karena 

lebih banyak mengandung bahan organik. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Penelitian mangrove  di Sungai Ladi 

ditemukan 7 jenis mangrove dari 4 famili dan 

5 genus yaitu jenis Avicennia lanata dari 

family. Hasil penelitian yang dilakukan 

menggambarkan perbedaan struktur vegetasi 

mangrove berdasarkan jenis substrat dimana 

dari hasil yang diperoleh dapat ditunjukkan 

seperti jenis mangrove Avicennia lanata lebih 

banyak dijumpai pada jenis substrat Lumpur 

dan Pasir berlumpur dan jenis Bruguiera 



cylindrical lebih dominan dijumpai pada 

substrat Lumpur berpasir, jenis mangrove 

Bruguiera gymnorrhiza dominan dijumpai 

pada substrat Lumpur berpasir, dan Pasir 

berlumpur, jenis mangrove Rhizophora 

apiculata lebih banyak dijumpai pada substrat 

Lumpur dan Lumpur berpasir, jenis mangrove 

Rhizophora mucronata dominan dijumpai 

pada substrat Pasir berlumpur dan Lumpur 

berpasir, jenis mangrove Sonneratia alba 

dijumpai pada substrat Lumpur berpasir dan 

jenis mangrove Xylocarpus granatum dominan 

dijumpai pada substrat Batu pasir berlumpur 

dan substrat Batu berlumpur. 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan maka saran yang akan 

diberikan yaitu perlu adanya penelitian 

lanjutan tentang hubungan salinitas terhadap 

pola sebaran mangrove serta hubungan 

ketergenangan terhadap struktur vegetasi 

mangrove pada daerah Sungai Ladi. 
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