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Abstrak 

Penelitian ini dilaksanakan di perairan pesisir Kelurahan Sawang Kecamatan Kundur 

Barat Kabupaten Karimun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur komunitas 

mangrove dan untuk mengetahui kondisi parameter lingkungan. Medote yang digunakan yaitu 

transek kuadran. Data yang diperoleh dianalisis untuk mengetahui kerapatan, keraptan relatif, 

frekuensi relatif, dominansi relatif dan indeks nilai penting. Hasil yang dapat disimpulkan dari 

penelitian ini yaitu komunitas hutan mangrove Kelurahan Sawang terdiri dari jenis Rhizophora 

sp, Avicennia sp, Sonneratia sp, Nypa sp, Xylocarpus sp, Acrosticum sp, Pandanus sp dan 

Acantus sp. Ada 2 jenis penyebaran terbesar pada tingkat pertumbuhan pohon yaitu Avicennia sp 

dan Rhizophora sp. Pada tingkat pertumbuhan pohon Avicennia sp dengan indeks nilai penting 

(122.7%) dan Rhizophora sp dengan indeks nilai penting (62.2%). Secara umum vegetasi 

mangrove di Kelurahan Sawang ditempati oleh jenis Avicennia sp baik pada tingkat pohon, 

pancang dan semai. Sedangkan kerapatan total hutan mangrove Kelurahan Sawang adalah sebesar 

1.160 (ind/ha), ini menunjukan bahwa kondisi mangrove diareal ini baik dengan katagori sedang. 

Secara umum kondisi lingkungan Kelurahan Sawang masih berada pada kisaran yang layak untuk 

kehidupan mangrove. 

 

Kata kunci : Struktur Mangrove, Pesisir Kelurahan Sawang. 

 

Abstract 

This research was conducted in the coastal waters of Sawang Village of West Kundur 

District Karimun Regency. This research aimed to determine the structure of mangrove 

communities and to determine the condition of the environment parameters. The method used is 

transect quadrant. The data that had  been obtained were analyzed for density, relative density, 

relative frequency, relative dominance and importance value index. The results  that could be 

concluded from this research that the mangrove forest community of Sawang village consisted of 

Rhizophora sp, Avicennia sp, Sonneratia sp, Nypa sp, Xylocarpus sp, Acrosticum sp, Pandanus sp 

and Acantus sp. There are 2 types of the largest spread in the growth rate, they are Avicennia sp 

tree, and Rhizophora sp. At the rate of growth of the tree, Avicennia sp with important value 

index (122.7%) and Rhizophora sp  with important value index (62.2%). In general, mangrove 

vegetation in the Sawang Village occupied by Avicennia sp type both of the trees, saplings and 

seedlings. While the total density of mangrove forest is about 1.160 Village Sawang (ind/ha), it 

indicates that the mangrove condition in this area is good with medium category. In general, the 

condition of the waters of the Sawang Village is still in a decent range for mangrove life.  

 

Key words : Structure Mangrove, Coastal Sawang Village. 
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I. PENDAHULUAN 
 

1.1     Latar Belakang 

Kelurahan Sawang merupakan salah satu 

Kelurahan yang berada di wilayah kerja 

Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun 

yang terdapat di daerah pesisir dan memiliki 

keanekaragaman hayati berupa mangrove yang 

mana peduduknya sebagian bergantung pada 

laut. 

Keberadaan hutan mangrove sebagai 

habitat pesisir sangat mempengaruhi penduduk 

Kelurahan Sawang, dimana hutan mangrove 

mempunyai fungsi fisik dan fungsi ekologi 

yang penting bagi kelestarian ekosistem di 

daerah pesisir. Secara fisik, hutan mangrove 

berfungsi sebagai pelindung pantai dari 

pengaruh gelombang laut. Secara ekologi, 

hutan mangrove berfungsi sebagai daerah 

asuhan (nursery ground), daerah pemijahan 

(spawningground), dan tempat mencari makan 

(feeding ground) bagi beranekaragam biota 

perairan. Namun, saat ini pemanfaatan di 

kawasan pesisir mengalami degragasi yang 

disebabkan oleh pembukaan lahan atau 

konversi hutan menjadi kawasan permukiman 

dan pelabuhan. Degradasi hutan mangrove juga 

terjadi akibat penebangan liar, pemanfaatan 

yang intensif untuk bahan bakar, bangunan, dan 

ada beberapa jenis mangrove yang daunnya di 

manfaatkan oleh pendududk Kelurahan Sawang 

sebagai makanan ternak, serta penambangan 

pasir laut di sepanjang pantai bagian depan 

kawasan mangrove.  

Selain hal tersebut, perkembangan 

pembangunan dan tingginya aktifitas 

Masyarakat di darat maupun di laut akan 

menghasilkan produk sampingan yang tidak 

bisa di hindari seperti limbah, sampah dan 

lumpur yang juga memberikan kontribusi 

terhadap lingkungan pesisir serta degradasi 

mangrove baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, sehingga 

perlu dilakukan penelitian mengenai Struktur 

Komunitas Hutan Mangrove di Perairan Pesisir 

Kelurahan Sawang Kecamatan Kundur Barat 

untuk mengetahui kondisi terkini, sehingga 

dapat dijadikan sebagai dasar awal menetapkan 

kebijakan. 
 

1.2   Tujuan dan Manfaat 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

struktur komunitas  mangrove dan untuk 

mengetahui kondisi parameter lingkungan di 

sekitar ekosistem mangrove Kelurahan 

Sawang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai salah satu sumber informasi 

awal mengenai struktur komunitas mangrove 

dan kondisi perairan Kelurahan Sawang 

sehingga nantinya dapat di jadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengelolaan 

lingkungan dan sumberdaya perairan lainnya. 
 

II. METODOLOGI 
 

2.1    Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan selama 1 

(satu) bulan dari tanggal 26 Januari 2012 -  24 

Februari 2012. Lokasi penelitian adalah 

kawasan pesisir Kelurahan Sawang Kecamatan 

Kundur Barat Kabupaten Karimun Provinsi 

Kepulauan Riau.  
 

2.2    Bahan dan Alat 

Bahan dan Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini untuk struktur komunitas 

mangrove adalah tali rafia, pengaris, kantong 

plastik, gunting/cutter, kertas label, kamera 

digital, GPS, alat tulis, dan buku identifikasi. 

Sedangkan untuk parameter lingkungan yaitu 

hendrefraktometer, thermometer, kertas pH, 

Do meter, tali bagunan, pemberat, stopwatch 

dan aguades. 
 

 2.3    Prosedur Kerja 

 Penelitian ini mengunakan pendekatan 

deskriftif kuantitatif, metode pengambilan data 

digunakan dengan metode survei. Lokasi 

penelitian di bagi menjadi 4 stasiun secara 

Purposive Sampling (Arikunto, 2006). Stasiun 

1 mewakili daerah vegetasi mangrove yang 

mendapat pengaruh air laut secara langsung 

(tidak ada aktivitas masyarakat) dengan titik 

koordinat N : 00
o
 43'08.9" E : 103

o
21'52.4". 

Stasiun 2 daerah mangrove yang dekat dengan 

pemukiman masyarakat dan telah mengalami 

penebangan dengan titik koordinat N : 00
o
 

43'39.8" E : 103
o
21'32.8". Stasiun 3 mewakili 

daerah vegetasi mangrove yang tumbuh di 

daerah pinggiran sungai, dekat dengan 

pelabuhan dan pemukiman penduduk dengan 

titik koordinat N  : 00
o
 44'00.0" E : 

103
o
21'23.7" dan Stasiun 4 mewakili daerah 

vegetasi mangrove yang tumbuh di tepian 

pantai dan bekas penambangan pasir dengan 

titik koordinat N : 00
o
 43'47.3" E : 

103
o
21'27.2".  

Pengambilan sampel vegetasi hutan 

mangrove di peroleh dengan menggunkan 

teknik transek kuadran. Pada masing - masing 

stasiun ini dibuat transek garis tegak
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lurus garis pantai kearah darat. Panjang garis 

transek yaitu 50 M dari tiap - tiap stasiun. Dari 

setiap transek, data vegetasi diambil dengan 

menggunakan transek kuadran berukuran 10 x 

10 m
2 

untuk pohon berdiameter > 10 cm yang 

terletak di sebelah kiri atau kanan transek. Pada 

setiap petak tersebut di buat petak lebih kecil 

dengan ukuran 5 x 5 m
2
. Di dalam petak itu 

dikumpulkan data tentang belta/anak pohon 

berdiameter 2-10 cm. Adapun untuk tingkat 

semai yaitu 1 x 1 m
2
 berdiameter < 2 cm. 

(Fachrul, 2007). Dalam penelitian ini 

menggunakan rumus Mueller-Dombois dan 

Ellenberg (1974) sebagai berikut : 
 

1. Kerapatan   =   Jumlah individu suatu jenis 

                              Luas seluruh petak ukur 
2. Kerapatan relatif  = Kerapatan suatu jenis  x 100% 

                              Kerapatan seluruh jenis 

3. Frekuensi =  Jumlah petak penemuan suatu jenis  

                  Jumlah seluruh petak ukur 
4. Frekuensi relatif =  Frekuensi suatu jenis  x 100% 

                                     Frekuensi seluruh jenis 

5. Dominansi =  Luas bidang dasar suatu jenis 

                   Luas seluruh petak ukur 
6. Dominansi relatif =  Dominansi suatu jenis  x 100% 

                             Dominansi seluruh jenis 

7. Nilai penting Pohon dan Tiang  =  KR +FR+DR                                              

8. Nilai Penting Semai  =  KR +FR 
9. Luas Bidang Dasar (LBDS) 

      LBDS = ¼ π d² 

       Dimana : 

       LBDS = Luas Bidang Dasar 
       π = Konstanta (3,14) 

       d = diameter pohon. 
 

2.4        Analisis Data 

Data hasil perhitungan vegetasi 

mangrove pada setiap stasiun dibahas secara 

deskriftif dan dianalisis dengan menggunakan 

Microsoft Office Excel 2007 selanjutnya hasil 

dibandingkan dengan Keputusan Menteri 

Negara Lingkungan Hidup No. 201 Tahun 

2004. Sedangkan data kualitas air yang di ambil 

akan dianalisis secara deskriftif kemudian 

dibandingkan dengan Keputusan Menteri 

Negara Lingkungan hidup No.51 Tahun 2004 

tentang Baku Mutu Air Laut.  
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

3.1     Keadaan Umum Daerah Penelitian 

Kelurahan Sawang memiliki luas 

wilayah 34 km
2
. Secara administratif Kelurahan 

Sawang memiliki batas - batas wilayah yakni 

sebelah utara berbatasan dengan Desa Sawang 

Laut Kecamatan Kundur Barat, sebelah selatan 

berbatasan dengan Desa Sawang Selatan 

Kecamatan Kundur Barat, sebelah timur 

berbatasan dengan Desa Sawang Laut 

Kecamatan Kundur Barat, dan sebelah barat 

berbatasan dengan Kelurahan Sungai Upih 

Kecamatan Kuala (Kantor Kelurahan Sawang 

Kecamatan Kundur Barat, 2010). 
 

3.2    Struktur Komunitas Mangrove 

Mangrove memiliki peranan penting 

dalam melindungi pantai dari gelombang, angin 

dan badai. Besar kecilnya peranannya vegetasi 

mangrove ini dapat di ketahui pada tingkat 

kerapatan tegakan vegetasi mangrove yang 

tumbuh dikawasan tersebut. Berikut adalah 

hasil analisa terhadap struktur komunitas hutan 

mangrove di Kelurahan Sawang bedasarkan 

kerapatan realtif, frekuensi relatif, dominansi 

relatif, indek nilai penting dan nilai kerapatan. 
 

3.2.1        Kerapatan Relatif  

                Hasil analisa untuk kerapatan relatif  

rata-rata pada tingkat pohon, pancang dan 

semai dapat di lihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.   Distribusi vegetasi mangrove rata-

rata strata pohon, pancang dan 

semai Berdasarkan Kerapatan 

Relatif 
N

o Jenis Kerapatan Relatif  (%) 

Pohon Pancang Semai 

1 Avicennia sp 38.476 54.684 69.187 

2 Soneratia sp 8.696 6.311 0.507 

3 Rhizopora sp 32.394     30.436 28.448 

4 Nypa sp 11.586 3.763 0.844 

5 Xylocarphus 

sp 

8.846 

 

0.507 

6 Achrosticum 

sp 

 

3.559 0.338 

7 Pandanus sp 

 

0.623 

 8 Acantus sp 

 

0.623 0.167 

JUMLAH 100 100 100 
 

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa 

kerapatan relatif tingkat pohon, pancang dan 

semai terdiri dari jenis ; Avicennia sp, 

Soneratia sp, Rhizopora sp, Nypa sp, 

Xylocarpus sp, Achrosticum sp, Pandanus sp 

dan Acantus sp. Hasil perhitungan menunjukan 

bahwa kerapatan relatif tertinggi kategori 

pohon adalah Avicennia sp dengan kerapatan 

relatif 38.48%, kategori pancang  adalah 

Avicennia sp dengan kerapatan relatif 54.68% 

begitu juga dengan semai yaitu Avicennia sp 

dengan kerapatan relatif 69.19%. Hal ini berarti 

bahwa Avicennia sp sebagai vegetasi yang 

dominan juga dapat beradaptasi dengan baik 

pada kawasan hutan mangrove di perairan 

pesisir Kelurahan Sawang sehingga dapat 

tersebar di semua lokasi pengamatan. Selain hal 
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tersebut faktor lain yang mendukung Avicennia 

sp tumbuh subur yaitu jenis substrat dimana 

substrat dilokasi tersebut adalah lumpur 

berpasir. Menurut Bengen (1999), daerah yang 

paling dekat dengan substrat agak berpasir, 

sering ditumbuhi oleh Avicennia sp. Selain 

hal itu jenis Avicennia sp banyak dijumpai 

disetiap stasiun, jika jumlah individu suatu 

jenis banyak dijumpai disuatu daerah, maka 

kerapatan relatifnya semakin tinggi. Dahuri 

(2003) menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan 

mangrove dipengaruhi oleh suplai air tawar dan 

salinitas, pasokan nutrient, dan stabilitas 

substrat. 
 

3.2.2 Frekuensi Relatif 

Hasil analisa untuk frekuensi relatif  

rata-rata pada tingkat pohon, pancang dan 

semai dapat di lihat pada Tabel 2. 

Tabel 2.   Distribusi vegetasi mangrove rata-

rata strata pohon, pancang dan 

semai Berdasarkan Frekuensi 

Relatif 

N

o 
Jenis Frekuensi  Relatif  (%) 

Pohon Pancang Semai 

1 Avicennia sp 45.802 49.998 43.056 

2 Soneratia sp 16.719 7.498 5.556 

3 Rhizopora 

sp 

18.362 24.370 37.500 

4 Nypa sp 12.875 9.797 5.556 

5 Xylocarphus 

sp 

6.247  2.783 

6 Achrosticum 

sp 

 

4.998 2.783 

7 Pandanus sp 

 

1.667 

 8 Acantus sp 

 

1.667 2.783 

JUMLAH 100 100 100 
 

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat 

bahwa frekuensi relatif tingkat pohon, pancang 

dan semai adalah ; Avicennia sp, Soneratia sp, 

Rhizopora sp, Nypa sp, Xylocarpus sp, 

Achrosticum sp, Pandanus sp dan Acantus sp. 

Hasil perhitungan menunjukan bahwa frekuensi 

relatif tertinggi kategori pohon adalah 

Avicennia sp dengan nilai 45.80%, kategori 

pancang  adalah Avicennia sp dengan nilai 

49.99% begitu juga dengan semai yaitu 

Avicennia sp dengan nilai 43.06%. Hal ini 

disebabkan karena daerah ini sangat cocok 

untuk perkembangan dan pertumbuhan jenis ini 

seperti lumpur berpasir dan salinitas rata - rata 

berkisar antara 16 - 26 ppt. Selain itu Avicennia 

sp memiliki batas toleran yang cukup tinggi 

terhadap perairan dengan kondisi yang ekstrim 

seperti salinitas yang tinggi, kondisi substrat 

yang berlumpur, ini ditunjang dengan sistem 

perakaran yang dimiliki Avicennia sp yakni 

dengan sistem akar nafas (pneumatofor). Selain 

itu Avicennia sp merupakan genus yang 

memiliki kemampuan toleransi terhadap 

kisaran salinitas yang luas dibandingkan 

dengan genus lainnya.  Kondisi ini didukung 

dengan pendapat Setyawan et al., (2002) yang 

menyatakan bahwa  Avicennia sp merupakan 

tumbuhan mangrove mayor yang selalu berada 

di garis terdepan berhadapan dengan garis 

pantai atau muara sungai. Tumbuhan ini telah 

beradaptasi terhadap pengaruh fluktuasi arus 

pasang surut yang menyebabkan variasi 

genangan dan salinitas. Selain substrat dan 

salinitas yang mendukung posisi stasiun juga 

mewakili jenis ini tumbuh dengan baik yaitu 

daerah tepian/bibir pantai yang menjorok ke 

laut yang mampu mengurangi enegri 

gelombang dan memperlabat arus. Seperti yang 

dikemukan oleh Bengen (2002) mangrove jenis 

ini hidup pada daerah dengan ombak dan arus 

besar dengan substrat lumpur berpasir yang 

mampu mengurangi energi gelombang dan 

memperlambat arus, serta menahan gempuran 

badai yang datang dari laut.  

Sementara menurut Aksornkoae (1993) 

bahwa salinitas merupakan faktor lingkungan 

yang penting dalam perkembangan di hutan 

mangrove, tumbuhan mangrove hidup dan 

tumbuh dengan baik pada kisaran salinitas 10-

30 ppt. Namun ada juga beberapa jenis 

tumbuhan yang dapat tumbuh pada daerah 

salinitas yang sangat tinggi. Selain salinitas, 

substrat juga mendukung bagi Avicennia sp 

tumbuh pada lokasi ini dimana substratnya 

lumpur berpasir.  
 

3.2.3    Dominansi Relatif 

          Hasil analisa untuk dominansi relatif  

rata-rata pada tingkat pohon dan pancang dapat 

di lihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Distribusi vegetasi mangrove rata-

rata strata pohon dan pancang 

Berdasarkan Dominansi Relatif 

No Jenis 

Dominansi Relatif  

(%) 

Pohon Pancang 

1 Avicennia sp 38.391 44.670 

2 Soneratia sp 18.396 12.558 

3 Rhizopora sp 11.441 17.497 

4 Nypa sp 18.603 11.332 

5 Xylocarphus sp 13.171  

6 Achrosticum sp 

 

4.702 

7 Pandanus sp 

 

4.540 

8 Acantus sp 

 

4.711 

JUMLAH 100 100 
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Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat 

bahwa dominansi relatif tingkat pohon dan 

pancang adalah ; Avicennia sp, Soneratia sp, 

Rhizopora sp, Nypa sp Xylocarpus sp, 

Achrosticum sp, Pandanus sp dan Acantus sp. 

Hasil perhitungan menunjukan bahwa 

dominansi relatif tertinggi kategori pohon 

adalah Avicennia sp dengan nilai 38.39%, 

begitu juga dengan kategori pancang  adalah 

Avicennia sp dengan nilai 44.67%. Hal ini 

disebabkan karena tingkat penguasaan lahan 

yang lebih banyak dibandingkan mangrove 

lainnya sehingga jenis tersebut menjadi 

dominan. Selain itu jenis ini letaknya pada 

lapisan paling luar mangrove yang memilki 

kadar garam tinggi sehingga peluang 

ditemukannya lebih tinggi. Kondisi ini 

didukung dengan pendapat Arif (2003), dimana 

zona Avicennia sp terletak pada lapisan paling 

luar dari hutan mangrove. 
 

3.2.4 Indeks Nilai Penting 

             Hasil analisa untuk indeks nilai penting   

rata-rata pada tingkat pohon, pancang dan 

semai dapat di lihat pada Tabel 4. 

Tabel 4.   Distribusi vegetasi mangrove rata-

rata strata pohon, pancang dan 

semai   Berdasarkan Indeks Nilai 

Penting 

N

o 
Jenis 

Indek Nilai Penting  (%) 

Pohon Pancang Semai 

1 Avicennia 

sp 

122.665 149.352 112.237 

2 Soneratia 

sp 

43.813 26.369 6.057 

3 Rhizopora 

sp 

62.197 72.303 65.948 

4 Nypa sp 43.065 24.882 6.394 

5 Xylocarphus 

sp 
28.264  3.290 

6 Achrosticum 

sp 
 13.259 3.121 

7 Pandanus 

sp 

 6.832  

8 Acantus sp 

 

7.003 2.953 

JUMLAH 300 300 200 

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat 

bahwa ineks nilai penting tingkat pohon, 

pancang dan semai adalah ; Avicennia sp, 

Soneratia sp, Rhizopora sp, Nypa sp 

Xylocarpus sp, Achrosticum sp, Pandanus sp 

dan Acantus sp.  

           Hasil perhitungan menunjukan bahwa 

indek nilai penting tertinggi kategori pohon 

adalah Avicennia sp dengan nilai penting 

122.67%, kategori pancang  adalah Avicennia 

sp dengan nilai penting 149.35% begitu juga 

dengan semai yaitu Avicennia sp dengan nilai 

penting 112.24%.  

            Hal ini diduga karena jenis ini memiliki 

basal area yang lebih luas dibandingkan jenis 

lainnya dimana besar kecilnya nilai penting 

dipengaruhi oleh luas dasar/basal area yang 

dimiliki oleh setiap jenis vegetasi tersebut. Dari 

Indeks Nilai Penting tersebut menunjukan 

bahwa peran dari Avicennia sp sangat besar 

dalam komunitasnya. Karena pada setiap 

stasiun hampir didominansi Avicennia sp 

sehingga perannya sangat penting yang mana 

kita ketahui bahwa Avicennia sp merupakan 

jenis tumbuhan sejati penting/dominan 

(Bengen, 2000). Tingkat dominansi (INP) 

antara 0-300 menunjukan keterwakilan jenis 

mangrove yang berperan dalam ekosistem. 

Jenis ini memiliki  INP tertinggi juga 

dikarenakan letaknya pada lapisan paling luar 

mangrove yang memilki kadar garam tinggi 

sehingga peluang ditemukannya lebih tinggi. 

Sehingga INP keberadaanya lebih tinggi 

dibandingkan dengan yang lain. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Arif (2003) yaitu zona 

Avicennia sp  terletak pada lapisan luar dari 

hutan mangrove. 
 

3.2.5.    Nilai Kerapatan  

Hasil analisis dilapangan untuk 

kerapatan terbesar pada tingkat pohon di 

masing-masing stasiun penelitian dapat di lihat 

pada Tabel 5. 

 

 

Tabel  5. Distribusi vegetasi mangrove strata pohon berdasarkan Kerapatan  

No Jenis 
Kerapatan strata pohon / M

2
 

Jumlah Rerata 
Stasiun I Stasiun II Stasiun III Stasiun IV 

1 Avicennia sp 170 350 30 120 670 168 

2 Soneratia sp 150 30 170 0 350 87 

3 Rhizopora sp 2750 320 0 0 3070 768 

4 Nypa sp 0 100 220 0 320 80 

5 Xylocarphus sp 0 0 230 0 230 57 

Jumlah 3070 800 650 120 4640 1160 
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Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat 

bahwa kepadatan total hutan mangrove 

Kelurahan Sawang di strata pohon adalah 

sebesar 1.160 (ind/ha), ini menunjukkan bahwa 

kondisi mangrove di areal ini baik, sesuai 

dengan kriteria baku yang dikeluarkan 

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) 

Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri 

Nomor 201 Tahun 2004 tentang kriteria baku 

kerusakan mangrove dan Pedoman Pemantauan 

Kerusakan Mangrove.  

Tingginya kerapatan pohon di daerah 

mangrove diduga karena lokasi tersebut 

mendapat masukan air sungai dan air laut 

ketika pasang dan memiliki jenis substrat 

berlumpur dan berpasir. Selain hal tersebut 

faktor lingkungan juga mempengaruhi 

kerapatan mangrove, hal ini dibuktikan dengan 

parameter lingkungan seperti substrat pada 

stasiun I, II berupa lumpur sedangkan stasiun 

III dan IV adalah lumpur berpasir. Pada kondisi 

tersebut mangrove mampu tumbuh dengan baik 

(Bengen, 2002). Pernyataan tersebut di pertegas 

oleh pendapat (Mulia dalam Aksornkoae 1993) 

menyatakan Rhizophora sp dapat tumbuh baik 

pada substrat yang dalam/tebal dan berlumpur 

sedangkan  Avicennia sp hidup pada tanah 

lumpur berpasir.  

Sedangkan salinitas berkisar antara 16 

- 26 ppt dimana tumbuhan mangrove tumbuh 

subur di daerah estuaria dengan salinitas air 

payau (> 0,5 ‰) sampai dengan salinitas air 

laut 30 ‰ - 33 ‰. Salinitas yang tinggi (> 35 

‰) dapat berpengaruh buruk bagi vegetasi 

mangrove,  karena dampak dari tekanan 

osmotik yang negatif (Bengen, 2000).  

Selain faktor lingkungan, faktor 

manusia juga mempengaruhi kerapatan 

mangrove dikelurahan Sawang. Hal ini 

ditunjukan dengan pemahaman masyarakat 

akan pentingnya fungsi hutan mangrove bagi 

lingkungan perairan sudah semakin meningkat, 

karena masyarakat Kelurahan Sawang sebagian 

berprofesi sebagai nelayan, dimana 

kehidupannya bergantung pada perairan pesisir 

sehingga pemanfaatan hutan mangrove tidak 

terlalu berpengaruh terhadap kerusakan 

mangrove itu sendiri.  

Menurut Khazali (2005), struktur sosial 

dan bentuk pemanfaatan serta intensitas 

interaksi wilayah pesisir oleh masyarakat perlu 

diketahui dalam kegiatan rehabilitasi hutan 

mangrove agar kelompok target masyarakat 

yang terlibat, baik prioritas maupun bukan 

prioritas dapat ditentukan. Biasanya kelompok 

target prioritas adalah tokoh masyarakat, 

petambak, dan nelayan. Sedangkan persepsi 

masyarakat terhadap hutan mangrove dan 

rencana penanaman yang akan dilaksanakan 

penting diketahui untuk memantau persepsi 

masyarakat terhadap mangrove. 

 

3.2.5   Parameter Kualitas Air 

Parameter kualitas perairan yang 

diukur selama pengamatan di perairan pesisir 

sekitar Kelurahan Sawang meliputi : suhu, 

salinitas, pH, oksigen terlarut, kecepatan arus 

dan substrat. Hasil pengukuran parameter 

kualitas air selama penelitian dapat dilihat pada 

Tabel 6. 

 

Tabel 6. Hasil Pengukuran Parameter Fisika Kimia Perairan 

N

o 

Parameter 

Lingkungan 

Stasiun Pengamatan Baku Mutu 

**  I II III IV 

1. Suhu (
o
C) 27* 27* 28 28 28 - 32 

2. Salinitas (ppt) 25 24 16 26 s/d 34 

3. pH 5* 5* 5* 5* 7-8,5 

4. DO 5.64 6.50 4.76 4.30* > 5 

5. Kecepatan Arus (m/dt) 0.08 0.06 0.10 0.15 - 

6. Substrat Lumpur Lumpur Lumpur 

Berpasir 

Lumpur 

Berpasir 
- 

Keterangan : *    Kurang dari Baku Mutu Mangrove 

                     **  Baku Mutu Menurut Kepmen LH No. 51 Tahun 2004 

 

Dari hasil pengukuran parameter 

kualitas perairan, diperoleh data : suhu berkisar 

antara 27 - 28
0
C, salinitas 16 – 26 ppt, pH 5, 

oksigen terlarut 4,30 – 6.50 mg/l, Kecepatan 

Arus 0,06 - 0,15 m/dtk, dan substrat lumpur 

berpasir. Secara umum kisaran suhu diperairan 

Sawang masih tergolong alami untuk 

pertumbuhan ekosistem mangrove. Mangrove 
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dapat tumbuh dengan baik pada daerah tropis 

dengan temperatur di atas 20
0
C (Kennish dalam 

Aksornkoae 1993). Begitu juga dengan salinitas 

dan substrat memperlihatkan bahwa perairan 

disekitar ekosistem mangrove masih tergolong 

normal dan mampu mendukung pertumbuhan 

mangrove di Kelurahan Sawang. Salah satu 

parameter kualitas perairan yang perlu 

mendapat perhatian adalah pH. Namun secara 

umum kondisi lingkungan Kelurahan Sawang 

masih berada pada kisaran yang layak untuk 

kehidupan mangrove. Hal ini di dukung oleh 

pendapat Lugo (1980), yang menyatakan 

bahwa tumbuhan mangrove tumbuh subur di 

daerah estuaria dengan salinitas 10 – 30 ppt. 

Jika salinitas yang sangat tinggi terjadi 

melebihi salinitas umum (± 35 ppt) maka dapat 

berpengaruh buruk terhadap vegetasi 

mangrove. Menurut Bengen  (1999), daerah 

yang paling dekat dengan substrat agak 

berpasir, sering ditumbuhi oleh Avicennia sp. 

 

IV.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1      Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan bawha komunitas 

hutan mangrove Kelurahan Sawang terdiri dari 

jenis Rhizophora sp, Avicennia sp, Sonneratia 

sp, Nypa sp, Xylocarpus sp, Acrosticum sp, 

Pandanus sp dan Acantus sp. Sedangkan 

vegetasi mangrove tingkat pohon didominansi 

oleh jenis Avicennia sp  baik untuk Kerapatan 

Relatif, Frekuensi Relatif, Dominansi Relatif, 

dan Indek Nilai Penting. Ada 2 jenis 

penyebarannya terbesar pada tingkat 

pertumbuhan pohon yaitu Avicennia sp dan 

Rhizophora sp. Pada tingkat pertumbuhan 

pohon Avicennia sp dengan INP (122.7 %) dan 

Rhizophora sp dengan INP (62.2 %). 

Sedangkan kepadatan total hutan 

mangrove Kelurahan Sawang masih tergolong 

baik dengan kriteria sedang dengan kepadatan 

sebesar 1.160 ind/ha. Vegetasi mangrove di 

Kelurahan Sawang secara umum ditempati oleh 

jenis Avicennia sp baik pada tingkat pohon, 

pancang dan semai. 

Berdasarkan salinitas dan substrat 

memperlihatkan bahwa perairan disekitar 

ekosistem mangrove masih tergolong normal 

dan mampu mendukung pertumbuhan 

mangrove di Kelurahan Sawang. Salah satu 

parameter kualitas perairan yang perlu 

mendapat perhatian adalah pH. Namun secara 

umum kondisi lingkungan Kelurahan Sawang 

masih berada pada kisaran yang layak untuk 

kehidupan mangrove. 

 

4.2       Saran    

1. Perlu adanya upaya pengawasan 

terhadap hutan mangrove demi 

menjaga kelestarian hutan mangrove 

yang telah tergolong baik di Kelurahan 

Sawang Kecamatan Kundur Barat. 

2. Perlu adanya penyuluhan kepada 

masyarakat Kelurahan Sawang agar 

dapat memberikan informasi tentang 

pentingnya ekosistem mangrove bagi 

kehidupan masyarakat. 

3. Perlu adanya pengawasan Pemerintah 

Daerah setempat terhadap Kelurahan 

Sawang agar tidak terjadi pemanfaatan 

yang berlebihan pada ekosistem 

mangrove. 
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