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BAB II 

  KAJIAN TEORI  

2.1 Deskripsi Bioekologis Hutan Mangrove  

2.1.1 Pengertian Mangrove  

            Mangrove yaitu vegetasi hutan yang tumbuh diantara garis pasang surut; 

mereka juga dinamakan hutan pasang. Tetapi mangrove juga dapat tumbuh pada 

pantai karang, pada karang koral yang mati yang di atasnya ditimbuni selapis 

tipis pasir atau ditimbuni lumpur atau juga pantai berlumpur. Susunan dari jenis 

mangrove bergantung pada tanah yang ada di bawahnya. Jenis mangrove 

berlumpur ialah Rhizophora, Avicennia, Acanthus, Cerbera, Bruguiera, Ceriops. 

Jenis mangrove karang dan mangrove koral pasir ialah Sonneratia alba (Van  

Steenis, 2008). 

Kata mangrove berasal dari kata `mangal` yang berarti komunitas suatu 

tumbuhan. Selanjutnya menunjukkan bahwa kata mangrove mempunyai dua arti 

yakni pertama sebagai komunitas tumbuhan ataupun hutan yang tahan akan 

kadar salinitas/garam (pasang surutnya air laut), dan kedua sebagai individu 

spesies.   Hutan yang tumbuh diantara garis pasang surut, namun juga bisa 

tumbuh pada pantai karang, juga pada dataran koral mati yang di atasnya 

ditimbuni sebuah lapis tipis pasir, lumpur, maupun pantai berlumpur.   
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 Hal ini karena mangrove mempunyai akar-akar khusus yang memiliki 

fungsi sebagaipenyangga dan penyerap oksigen dari udara di atas permukaan air 

secara langsung. Tipe perakaran mangrove terbagi lima yakni;  

1.  Akar tongkat (akar tunjang; akar egrang; prop root; stilt root), akar ini 

merupakan modifikasi dari cabang batang yang menancap pada substrat.  

2.  Akar lutut (knee root), akar ini adalah modifikasi dari akar kabel yang 

tumbuh kea rah substrat dan melengkung agar menancap pada substrat.  

3.  Akar cakar ayam (akar pasak; akar napas; pneumatophore), bentuknya 

berupa akar yang muncul dari akar kabel yang mencuat ke atas setinggi 10-

30 cm dari permukaan substrat.  

4. Akar papan (buttress root), akar ini mirip dengan akar tongkat akan tetapi 

bentuknya melebar dan melempeng.  

5. Akar gantung (aerial root), akar gantung ialah akar tidak bercabang yang 

timbul dari batang ataupun cabang bagian bawah, namun biasanya tidak 

mencapai substrat. Akar gantung terdapat pada Rhizophora, Avicennia, dan 

Acanthu (Dewi dan Sukirman, 2017). 

2.1.2  Karakteristik Habitat Hutan Mangrove 

Hutan mangrove atau sering pula disebut hutan bakau memiliki ciri yang 

khas, mengingat hidupnya berada di wilayah ekotone yakni perairan dan 

daratan.Ciri mangrove ini utamanya mampu berada pada keadaan salin dan 

tawar, tidak terpengaruhi iklim (Kasrina, dkk, 2018). 
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Karakteristik habitat yang sangat menonjol di kawasan hutan mangrove 

diantaranya ialah tumbuhan pada daerah intertidal yang jenis tanahnya 

berlumpur, berlempung, atau berpasir, daerah atau lahannya tergenang air laut. 

mangrove dapat tumbuh dengan baik di substrat berlumpur serta perairan pasang 

yang menyebabkan keadaan anaerob.Hal ini karena mangrove mempunyai akar 

khusus yang berfungsi sebagai suatu penyangga beserta penyerap oksegen dari 

udara di atas permukaan air secara langsung.Adapun karakteristik yang lainya 

dari hutan mangrove selain habitatnya yang unik, yaitu: Memiliki jenis pohon 

yang relatif sedikit (Kasrina, dkk, 2018). 

2.1.3 Ekosistem Mangrove 

Ekosistem hutan mangrove menggambarkan adanya hubungan yang erat 

antara sekumpulan vegetasi dengan geomorfologi, yang ditetapkan sebagai 

habitat Fenomena yang muncul di kawasan pantai adalah terjadinya proses 

pengendapan sedimen dan kolonisasi oleh tumbuhan mangrove dari jenis 

Rhizophora stylosa yang dikenal sebagai jenis pioner, sehingga memungkinkan 

bertambahnya luas areal hutan mangrove(Pramuji, 2001). 

Keanekaragaman hayati yang dijumpai diwilayah pesisir Indonesia terdiri dari 

tigatingkatan yaitu keanekaragaman genetik,keanekaragaman spesies, 

dankeanekaragaman ekosistem. Salah satu keanekaragaman yang sering dijumpai 

dipesisir adalah ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove memiliki struktur 

vegetasi yang khas, menyusun beberapa karakteristik secara berurutan seperti 

pohon, Pancang, Tiang, Semai dan perkecambah sehingga membentuk suatu 
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rangkaian zona tertentu. Terdapat beberapa zonasi yang mempengaruhi jenis-

jenis vegetasi mangrove seperti zonasi Avicennia, Rhizophora, Brugueria, 

dannipa (Tri Cahyanto dan Rosmayanti Kuraesin, 2013). 

    Kawasan mangrove juga merupakan tempat persembunyian dan 

perkembang biakannya ikan, kepiting,udang dan moluska serta juga merupakan 

tempat bersarang dan tempat singgah ratusan jenis burung tidak hanya itu 

ekosistem hutan mangrove mempunyai peranan dan fungsi penting yang dapat  

mendukung kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung,seperti 

peredam gelombang dan angin ,pelindung pantai dari abrasi, penahan  lumpur 

dan penangkap sedimen yang diangkut oleh aliran air, sebagai daerah asuhan dan 

tempat mencari makan serta merupakan tempat pemijahan bermacam-macam 

biota perairan, sebagai penyubur perairan karena menghasilkan detritus dari 

seresah daun yang diuraikan oleh bakteri menjadi zat hara(La Harudu Dan Wa 

Ode Nurul Maysar, 2015). 

2.1.4 Manfaat Tumbuhan Mangrove 

Mangrove memiliki berbagai macam manfaat bagi kehidupan manusia dan 

lingkungan sekitarnya. Bagi masyarakat pesisir, pemanfaatan mangrove untuk 

berbagai tujuan telah dilakukan sejak lama. Akhir-akhir ini, peranan mangrove 

bagi lingkungan sekitarnya dirasakan sangat besar setelah berbagai dampak 

merugikan dirasakan diberbagai tempatakibat hilangnya mangrove. Berbagai 

produk dari mangrove dapat dihasilkan baik secara langsung maupun tidak 
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langsung, diantaranya: kayu bakar,bahan bangunan, keperluan rumah tangga, 

kertas, kulit, obat-obatan dan perikanan.  

Melihat beragamnya manfaat mangrove, maka tingkat dan laju 

perekonomian pedesaan yang berada di kawasan pesisir seringkali sangat 

bergantung pada habitat mangrove yang ada di sekitarnya. Contohnya, perikanan 

pantai yang sangat dipengaruhi oleh keberadaan mangrove, merupakan produk 

yang secara tidak langsung mempengaruhi taraf hidup dan perekonomian desa-

desa nelayan. Dari  berbagai macam manfaat tumbuhan mangrove maka 

sebagaimana kita  seorang insan yang berakal dapat memikirkan dan merasakan 

bahwa begitu besar kekuasaan Allah yang telah menciptkan tumbuhan yang 

begitu memberikan peranan yang besar bagi mahluk hidup itu sendiri. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Az-Zumar ayat 21 yang 

berbunyi. 

öΝs9 r& t�s?̈β r& ©!$# tΑt“Ρr& z ÏΒÏ !$ yϑ¡¡9 $# [ !$tΒ… çµs3n=|¡ sùyì‹ Î6≈ oΨtƒ†Îû ÇÚö‘ F{ $#¢Ο èOßl Ì�øƒä† Ïµ Î/% Yæö‘ y—$ ¸� Î=tGøƒ’Χ

…çµ çΡ≡ uθ ø9 r&§Ν èOßkŠÎγ tƒçµ1 u�tIsù# v� x� óÁ ãΒ¢Ο èO…ã& é#yè øg s†$ ¸ϑ≈ sÜãm 4¨β Î)’ Îû š�Ï9≡sŒ 3“ t�ø. Ï% s!’Í<'ρT{ É=≈ t7ø9 F{$#∩⊄⊇

∪  

 

Terjemahanya: Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa Sesungguhnya 

Allah menurunkan air dari langit, Maka diaturnya menjadi sumber-sumber air 

di bumi kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanam-tanaman yang 

bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering lalu kamu melihatnya 

kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi 

orang-orang yang mempunyai akal. 
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2.1.5 Peran Tumbuhan Mangrove 

Mangrove memiliki peranan penting dalam melindungi pantai dari 

gelombang, angindan badai. Tegakan mangrove dapat melindungi pemukiman, 

bangunan dan pertaniandari angin kencang atau intrusi air laut. Mangrove juga 

terbukti memainkan peran penting dalam melindungi pesisir dari gempuran 

badai. Kemampuan mangrove untuk mengembangkan wilayahnya ke arah laut 

merupakan salah satu peran penting mangrove dalam pembentukan lahan baru. 

Satu hal yang penting adalah vegetasi mangrove mempunyai perananyang besar 

dalam mempertahankan lahan yang telah dikolonisasinya, terutama dari ombak 

dan arus laut. Pada pulau-pulau di daerah delta yang berlumpur halus ditumbuhi 

mangrove, peranan mangrove sangat besar untuk mempertahankan pulau tersebut 

(M. Khazali,  dkk, 2012). 

    Mangrove merupakan daerah yang sangat penting bagi masyarakat yang 

hidup disekitarnya, karena secara langsung mangrove dapat dimanfaatkan untuk 

berbagai kebutuhan hidup mereka, misalnya untuk kayu bakar, kayu bangunan, 

arang bahkan dapat juga dimafaatkan sebagai obat-obatan dan khusus dari jenis 

Nypa fruticans dapat dimanfaatkan sebagai sumber gula, alkohol maupun cuka. 

Secara ekologis, hutan man-grove mempunyai berbagai macam peranan yang 

cukup besar antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Hutan mangrove berperan sebagai sumber nutrisi. dibandingkan dengan 

hutan hujan tropik, biomas hutan mangrove jauh lebih kecil, namun apabila 
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dilihat dari pro- duktivitasnya, hutan mangrove mempunyai nilai yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan ekosistem lainnya. 

2. Hutan mangrove berperan sebagai pelindung pantai. Hutan mangrove dapat 

berfungsi untuk sebagai stabilator garis pantai, dapat mencegah erosi sebagai 

akibat pukulan ombak dan juga berperan dalam penambahan lahan pantai. 

Tipe perakaran dari jenis Rhizophora sp., Avicennia sp. dan Sonneratia sp. 

dapat meredam hantaman gelombang, dan sekaligus berperan sebagai 

penghimpun atau pengikat lumpur yang dibawa oleh aliran sungai. 

3. Mangrove sebagai penyedia kebutuhan manusia. Hutan mangrove sudah 

lama dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat yang tinggal sekitar 

hutan mangrove, baik itu untuk keperluan lokal maupun sebagai bahan 

industri. Secara lokal, manusia menggunakan mangrove sebagai bahan 

bangunan, kontruksi, atap, kayu bakar, sebagai sumber makanan, obat dan 

bahan untuk keperluan rumah tangga lainnya(Pramuji, 2000). 

Mangrove merupakan daerah yang sangat penting bagi masyarakat yang 

hidup disekitarnya, karena secara langsung mangrove dapat dimanfaatkan untuk 

berbagai kebutuhan hidup mereka, misalnya untuk kayu bakar, kayu bangunan, 

arang bahkan dapat juga dimafaatkan sebagai obat-obatan dan khusus dari jenis 

Nypa fruticans dapat dimanfaatkan sebagai sumber gula, alkohol maupun 

cuka.Secara sederhana mangrove  bisa diartikan sebuah individu yang tumbuh atau 
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komunitas tumbuhan yang tumbuh yang terdapat dikawasan pesisir yang 

tumbuhnya dipengaruhi oleh pasang surut air laut (Aris, Priyono, 2010). 

           Aktivitas manusia di area wilayah pesisir pada umumnya nelayan dan 

petani lahan kering yang menggantungkan hidupnya lewat sumberdaya kelautan 

yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin majunya teknologi dan 

perkembangan ekonomi membuat akan semakin terdesaknya kebutuhan dalam 

hidup. Aktivitas manusia untuk memanfaatkan hutan mangrove tidak 

memperdulikan lagi keberadaannya sehingga berangsur-angsur terjadi kerusakan 

hutan mangrove. Hal ini didorong oleh faktor :  

1. Keinginan membuat tambak dengan lahan yangterbuka, pembuatannya mudah 

dan murah,sehingga secara ekonomis,menguntungkan. 

2.  kebutuhan kayu bakaryang sangat mendesak untuk rumah tangga karena 

tidak ada pohon lain disekitarnya yang dapat ditebang 

3. Pengetahuan masyarakat akan multi fungsi hutan mangrove yang sangat 

terbatas. 

4. Adanya kesenjangan sosial antara petani tambak tradisional dengan 

pengusaha tambak kaya dan modern sehingga terjadi jual belilahan tambak 

yang tidak rasional ( Hartati dan Lapatudu, 2016). 

    Hutan mangrove adalah suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang 

surut (terutama dipantai yang terlindung, laguna, muara sungai) yang tergenang 

pada saat pasang dan bebas genangan pada saat surut yang komunitas 

tumbuhannya bertoleransi terhadap garam. Salah satu proses yang terjadi pada 
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ekosistem mangrove adalah memberikan kontribusi paling besar terhadap 

kesuburan perairan adalah proses dekomposisi atau penghancuran serasah 

mangrove(Faldin, dkk, 2016). 

Komunitas tumbuhan mangrove tumbuh baik pada wilayah tropis dan 

mampu beradaptasi pada kondisi lingkungan yang ekstrem, seperti: suhu tinggi, 

salinitas tinggi, pasang surut ekstrem, sedimentasi tinggi, serta kondisi substrat 

tumbuh yang miskin oksigen dan atau tanpa oksigen. Degradasi hutan mangrove di 

Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu: alih fungsi hutan mangrove 

menjadi berbagai kegiatan pembangunan, antara lain sebagai daerah pertumbuhan 

pemukiman, bangunan dermaga dan talud; sebagai areal pertaniandan perkebunan; 

serta untuk kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi. Menyatakan kebutuhan dan 

ketergantungan akan sumber daya alam di kawasanpesisir yang semakin tinggi 

menjadi tekanan untuk kelestarian ekosistem pesisir ( I Wayan dan Pramuji, 2016). 

Pantai sangat dipengaruhi oleh gerakanpasang surut.  Ekologi pantai 

dipengaruhi olehkeadaan-keadaan di daerahyangjauhlebih luas yakni dari daerah 

aliran sungai di pedalaman sampai perairan lepas pantai. Wilayah ini mencakup 

beberapa habitat yang dari segi biologi sangat produktif yaitu: muara sungai, 

wilayah basah pasang surut, hutan bakau, perairan lepas pantai dan juga sebagian 

merupakan daerah tempat tinggal penduduk.  Pada umumnya habitat-habitat utama 

yang ada di pantaimeliputi: pulau kecil berbatu, formasi karang, pantai berpasir, 

dan lain-lain. Hutan mangrove menggambarkan suatu varietas komunitas pantai 

tropis yang didominasi oleh pohon-pohon yang khas atau semak-semak yang 
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mempunyai kemampuan untuk tumbuh padaperairan asin. Hutan mangrove 

mendominasi kira-kira seperempat garis pantai daerah tropis. Di Indonesia hutan 

mangrove tersebar hampir diseluruh pantai pulau-pulau besar mulai 

dariSumaterasampai Papua. Mangrove tumbuh pada pantai yang terlindung 

umumnya pada daerah-daerah teluk dengan gerakan ombak yang minim (Retno, 

dkk, 2015). 

2.1.6 Fungsi Ekologis Hutan Mangrove 

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 menyediakan habitat bagi berbagai macam spesies karena 

fungsinya sebagai daerah asuhan (nursery ground), daerah pemijahan (spawning 

ground), serta tempat untuk mencari makan (feeding ground) bagi biota perairan 

yang terdapat di dalamnya. Hutan mangrove tersebar di beberapa negara (Mega 

dan Wahyu, 2017). 

Fungsi ekologis hutan ini semakin terdistorsioleh karena manusia dalam 

interaksinya lebihmenekankan pada manfaat ekonomi saja. Sehingga dampak 

ekologis akibat berkurang dan rusaknya ekosistem mangrove adalah hilangnya 

berbagai spesies flora dan fauna yang berasosiasi dengan ekosistem hutan 

mangrove, berkurangnya kemampuan hutan dalam meredam abrasi air luat dan 

juga untuk menyerap karbon yang dalam jangka panjang akan mengganggu 
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keseimbangan ekosistem hutan mangrove khususnya dan ekositem pesisir pada 

umumnya (Uo Hasnani dkk, 2019). 

2.2 Mangrove Sebagai Bahan Ajar Siswa 

Keanekaragaman yang tinggi memberikan peluang bagi siswa untuk 

belajar mengenali alamnya sendiri melalui potensi-potensi yang dimiliki suatu 

kawasan tertentu, sehingga siswa dapat mengenal keanekaragaman flora dan 

fauna dengan belajar langsung dari alam. Alam yang menyuguhkan berbagai 

komponen belajar tentunya sangat memberikan daya dukung siswa untuk 

melakukan eksplorasi dalam menunjang teori yang dipelajari. Selain itu, 

memberikan pemahaman bagi siswa untuk mengenali alam dan menjaganya 

untuk masa depan, terutama potensi lokal yang ada di lingkungan sekitarnya.  

Pengenalan lingkungan dan keanekaragaman hayati berbasis potensi lokal 

sangatlah penting, karena siswa diajak untuk mengenali lingkungannya sendiri 

dalam mendukung materi yang dipelajari di sekolah. Selain itu, memberikan 

kedekatan siswa supaya dapat menerapkan materi secara kontekstual. (Rivana, 

2014). 

2.2.1.   Mangrove sebagai sumber belajar 

Hutan mangrove dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar bagi peserta 

didik khususnya pada materi ekosistem. Berbagai jenis tumbuhan pada hutan 

mangrove dapat memberikan gambaran tentang konsep ekosistem. Materi 

ekosistem mempelajari keberagaman makhluk hidup pada tingkatan gen, jenis, 

dan ekosistem.Hal ini sesuai dengan KD pada K.13 yaitu 3.9. Menganalisis 
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informasi/data dari berbagai sumber tentang ekosistem dan semua interaksi yang 

berlangsung didalamnya.Salah satu upaya dalam meningkatkan pemahaman 

materi ekosistem adalah penggunaan bahan ajar agar menjadi lebih menarik, 

karena contoh-contoh yang diambil sangat dekat dengan kehidupan peserta didik 

dan bersifat kontekstual (Irdan, Idrus, dkk 2019). 

Lingkungan atau alam sekitar memiliki peranan penting dalam kegiatan 

pembelajaran khususnya mata pelajaran biologi. Dalam upaya meningkatkan 

efektivitas peserta didik dalam belajar maka guru dituntut untuk mengunakan 

bahan ajar yang isi materinya lebih terperinci dan sesuai kompetensi dalam hal 

ini pengembangan berupa handout (Nuari Handini, dkk, 2018). 

 Salah satu upaya dalam meningkatkan pemahaman konsep pada materi 

keanekaragaman hayati adalah dengan mengembangkan bahan ajar yang 

menyajikan pengidentifikasian struktur morfologi tumbuhan mangrove yang 

dapat dijadikan sebagai dasar pengelompokan keragaman tumbuhan 

mangrove(Kasrina, dkk, 2018). 

2.3 Tinjauan Umum  Mangrove 

2.3.1 Ciri  Morfologi Mangrove   

Hutan Indonesia terdiri atas berbagai jenis hutan. Salah satu jenis hutan 

yang ada di dalam Indonesia adalah hutan mangrove. Mangrove adalah 

tumbuhan yang habitat hidupnya berada di daerah pesisir pantai yang mnasih 

dipengaruhi pasang surut air laut. Tumbuhan mangrove merupakan tumbuhan 
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yang hidup di bawah kondisi lingkungan yang terkhususkan. Tumbuh tumbuhan 

ini membentuk hutan pasang surut (pasut) yang terdapat antara paras laut rata 

rata dan pasang surut tertinggi pada saat air pasang. Sebagai suatu ckosistem 

khas wilayah pesisir, hutan mangrove memiliki beberapa fungsi penting yaitu 

fungsi fisik (melindungi pantai dari abrasi, menahan sedimen, dll), fungsi kimia 

(penyerap CO2, pengolah bahan bahan limbah, dll dan fungsi biologi (sebagai 

kawasan asuhan, nursery ground/tempat pemijahan, sumber plasma nutfah, dl 

Indonesia telah banyak mengalami merupakan salah masalah lingkungan.  

 Ciri-ciri terpenting dari penampakan hutan mangrove terlepas dari 

habitatnya yang unik adalah: 

1. Memiliki pohon yang relatif sedikit  

2. Memiliki akar tidak beraturan (pneumatofora) misalnya seperti jangkar 

melengkung dan menjulang pada bakau Rhizophora sp, serta akar yang 

mencuat vertikal seperti pensil pada pidada Sonneratia sp.dan pada api api 

Avicennia sp. 

3.  Memiliki biji (propagul) yang bersifat vivipar atau dapat berkecambah di 

pohonnya, khususnya Rhizophora sp.  

4. Memiliki banyak lentisel pada bagian kulit pohon, Sedangkan tempat hidup 

hutan mangove merupakan habitat yang unik dan memiliki ciri- ciri khusus, 

diantarnya adalah: 

 a. Tanahnya tergenang air laut secara berkala, baik setiap hari atauhanya 

tergenang pada saat pasang pertama 
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 b. Tempat tersebut menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat 

(Dewi, Wahyuni K Badaren, 2017). 

Hutan mangrove memiliki peranan cukup penting yakni sebagai sumber 

mata pencaharian, karena dapat menghasilkan berbagai produk bernilai ekonomi 

terutama sebagai penghasil produk kayu, ikan, kepiting, kerang dan lain-lain, serta 

sebagai wahana rekreasi dan wisata alam maupun pendidikan.Sebagai sumberdaya 

alam yang memiliki potensi ekonomi, pemanfaatan hutan mangrove perlu 

dilakukan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan 

dengan tetap memperhatikan kelestarian, sehingga manfaat yang diperolehpun 

dapat berkelanjutan (sustainable). Namun, terkadang pemanfaatan tersebut tidak 

memperhatikan batas-batas kemampuan atau daya dukung lingkungan baik secara 

biologis, fisik, ekologis maupun secara ekonomis, sehingga menimbulkan dampak 

yang merugikan masyarakat (Abdul Rakhfid dan Rochmady, 2014). 

Wilayah pesisir adalah tempat mangrove dapat tumbuh dan berkembang, 

sekaligus wilayah pertemuan antara daratan dan lautan.. Wilayah pesisir ke arah 

darat masih dipengaruhi sifat sifat laut, dan ke arah laut masih dipengaruhi oleh 

proses alami yang ada di darat. Wilayah pesisir menyimpan kekayaan alam., 

meliputi flora dan fauna dan sumber daya lainnya, an pemandangan alam lain, 

pantai, pasir, batu karang, dan tara Wilayah pesisir terdiri dari berbagai ekosistem; 

salah satunya adalah ekosistem hutan mangrove. Ekosistem hutan mangrove ini 

sangat penting, selain karena mangrove memiliki nilai ekonomi yang dapat 

diambil secara langsung (misalnya, batang, akar, daun, dan buah), hutan mangrove 
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juga berperan terhadap perekonomian pantai secara tidak langsung. Ekosistem 

hutan mangrove mendukung keberadaan ekosistem lain di sekitarnya, seperti 

perikanan pantai, terumbu karang, dan padang lamun (Robert dan John , 2016). 

2.3.2Karakteristik Tumbuhan Mangrove 

Mangrove memiliki karakteristik yang dipengaruhi oleh topografi pantai 

baikestuari atau muara sungai, dan daerah delta yang terlindung. Daerah tropis 

dansub tropis mangrove merupakan ekosistem yang terdapat di antara daratan 

danlautan. Pada kondisi yang sesuai mangrove akan membentuk hutan yang 

ekstensifdan produktif. Secara karakteristik hutan mangrove mempunyai habitat 

dekat pantai. Sebagaimana hutan mangrove merupakan jenis maupun komunitas 

tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut.Mangrove mempunyai 

kecenderungan membentuk kerapatan dan keragamanstruktur tegakan yang 

berperan sebagai perangkap endapan dan perlindunganterhadap erosi pantai. 

Sedimen dan biomassa tumbuhan mempunyai kaitan eratdalam memelihara 

efisiensi dan berperan sebagai penyangga antara laut dandaratan. Disamping itu 

memiliki kapasitasnya sebagai penyerap energi gelombangdan menghambat 

intrusi air laut ke daratan(Yusran, Kapludin, 2014). 

Wilayah pesisir sebagai wilayah peralihan antara daratan dan laut, 

ditempati oleh beragam ekosistem utama, salah satunya ekosistem mangrove. 

Ekosistem mangrove mempunyai arti yang penting karena memiliki fungsi 

ekologis. Fungsi ekologis ditinjau dari aspek fisika adalah pertama terjadinya 
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mekanisme hubungan komponen-komponen dalam ekosistem mangrove serta 

hubungan antara ekosistem mangrove dengan ekosistem lain seperti padang 

lamun dan terumbu karang (Aqmal Khaery dkk, 2016). 

Mangrove memiliki karaktermorfologi yang unik sebagaibentuk adaptasi 

terhadap kondisilingkungan tempat tumbuhnya. Kondisisubstrat dan salinitas 

merupakan duafaktor penting yang harus diatasi olehtumbuhan mangrove agar 

bisa tetap eksis.Kedua faktor tersebut berkonstribusi dalammemicu adaptasi 

tumbuhan mangrovesecara morfologi dan fisiologi. Responmorfologi yang 

ditunjukkan tumbuhanmangrove, antara lain dengan membentuksistem perakaran 

dan buah yang unik.Respon fisiologi ditandai denganterbentuknya struktur 

anatomi yang khaspada daun, misalnya adanya kelenjargaram dan mekanisme 

yang unik dalampengeluaran garam. 

Bentuk morfologi akar, buah, dananatomi pada tumbuhan 

mangrovemerupakan karakter taksonomi yangmantap. Hal ini berarti bahwa 

bentukmorfologi ketiga karakter tersebut selaluada pada tumbuhan mangrove dan 

secaragenetik diturunkan dari satu generasi kegenerasi berikutnya. Dengan 

demikianmacam-macam tipe akar seperti akartunjang, akar pensil, akar papan, 

dan akarlutut merupakan bentuk spesialisasimorfologi yang cukup valid 

sebagaipenanda takson tertentu pada mangrove.Demikian pula morfologi buah 

yangmembentuk berbagai variasi propaguldapat digunakan sebagai karakter 

yangberharga untuk membedakan kelompokpada mangrove. Sifat morfologi 

mangove tersebut pada lokasi yang berbeda-beda tidak mengalami perubahan 



 

25 

 

sehingga menjadi ciri taksonomi khas mangrove, khususnya pada tingkatan 

famili, marga dan spesies (Gito Hadiprayitno,dkk, 2014). 

Pengamatan para pakar botani terhadapkeanekaragaman tumbuhan 

mangroveumumnya terbatas pada spesies taksonomi,jarang sekali yang 

memperhatikan spesiesekologi (ras ekologis), seperti ekotipe danekofen serta 

varian genetik individu ataugrup individu dalam ekotipe yang disebutbiotipe. 

Walaupun ras ekologi secara taksonomi dianggap kurang berarti karena 

karakteristik habitat sebagai dasar penentuan spesies tersebut belum atau jarang 

dianggap penting sebagai kriteria taksonomi, namun data ekotipe dan ekofen 

sangat penting bagi ekologiawan tumbuhan sebagai alat deduktif untuk dapat 

memahami ekosistem, misalnyadalam menunjang dinamika populasispesies, 

analisis kondisi lingkungan sertaproses. Selain itu, data tersebut 

merupakaninformasi yang sangat berharga dalammenentukan kekhasan 

mangrove padasuatu lokasi(Gito Hadiprayitno,dkk, 2014). 

2.3.3 Kondisi Lingkungan Yang Mempengaruhi Mangrove 

2.3.3.1 Struktur fisiografi tempat  

Kondisi Fisiografi pantai Indonesia sangat beranekaragam hingga 

hutan mangrovenya berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. 

Mangorove tumbuh pada pantai-pantai yang terlindung atau pantai-pantai 

yang datar dan sejajar' dengan arah angin. Mangrove tidak tumbuh di 

pantai yang terjal dan berombak kuat dengan arus pasangsurut kuat, karena 



 

26 

 

hal ini tidak memungkinkan terjadinya pengendapan lumpur dan pasir 

(Sukristijono Sukardjo, 2002). 

2.3.3.2 Penambahan Lahan 

Penambahan lahan diartikan sebagai akumulasi tanah dan pelebaran 

lahan di pantai, yang merupakan salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi eksistensi mangrove. Penambahan lahan dikendalikan oleh 

angin, pasangsurut, arus laut, bentuk muka pantai (relief) dan jumlah 

sedimen yang diendapkan di laut oleh aliran sungai. 

2.3.3.3 Salinitas dan genangan pasangsurut  

Salinitas harian, bulanan dan tahunan tanah sangat bervariasi dan 

bergantung pada frekuensi, tinggi dan lama genangan air pasangsurut. Pada 

musim kemarau umumnya nilai salinitas lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan nilai pada musim hujan. 

2.3.3.4 Tanah 

  Umumnya tanah mangrove di Indonesia merupakan tanah muda. 

Bahan-bahan pembentuk tanah telah mengalami berbagai pen-cucian dan 

pelumatan sebelum diendapkan, sehingga partikel-partikel tanah sangat halus. 

Tanah mangrove mempunyai kandungan garam dan kadar air yang tinggi, 

asam sulfida yang melimpah, kandungan oksigen yang rendah serta bahan 

kasar lainnya yang berasal dari hancuran organisme laut. 
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            2.3.3.5 Aktivitas manusia 

Aktivitas manusia yang berupa kegiatan penebangan pohon mangrove 

secara sewe-nang-wenang dan intensif, baik tebang habis maupun tebang pilih 

dapat mengakibatkanperubahan komposisi jenis dan habitat mang-rove secara 

drastis.Penebangan habis pohon-pohon mengubah komunitas pohon tinggi 

menjadi komunitas pohon rendah yang di-kuasai oleh api-api (Avicennia sp) 

(Sukristijono Sukardjo, 2002). 

2. 4.  Zonasi Hutan  Mangrove 

Zonasi adalah kondisi dimana kumpulan vegetasi yang saling berdekatan 

mempunyai sifat atau tidak ada sama sekali jenis yang sama walaupun tumbuh 

dalam lingkungan yang sama dimana dapat terjadi perubahan lingkungan yang 

dapat mengakibatkan perubahan nyata di antara kumpulan vegetasi, selanjutnya 

perubahan vegetasi tersebut dapat terjadi pada batas yang jelas atau tidak jelas 

atau bisa terjadi bersama-sama.  Zonasi hutan mangrove sangat dipengaruhi 

oleh substrat, salinitas dan pasang surut. Zonasi hutan mangrove terdiri dari tiga 

bagian antara lain: 

1.  zonasi dekat dengan laut 

2.  zonasi antara laut dan darat 

3.  zonasi dekat dengan darat, namun selain berdasarkan letaknya pembagian 

zonasi mangrove juga berdasarkan pada tumbuhan penyusunnya (Mohammad 

Masykuri, dkk, 2018). 
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Penyebaran dan zonasi hutan mangrove tergantung oleh berbagai faktor 

lingkungan. Berikut salah satu tipe zonasi hutan mangrove di Indonesia :  

a. Daerah yang paling dekat dengan laut, dengan substrat agak berpasir, sering 

ditumbuhi oleh Avicennia sp. Pada zona ini biasa berasosiasi Sonneratia sp. 

yang dominan tumbuh pada lumpur dalam yang kaya bahan organik.  

b. Lebih ke arah darat, hutan mangrove umumnya didominasi oleh Rhizophora 

sp.. Di zona ini juga dijumpai Bruguiera spp. dan Xylocarpus sp.  

c. Zona berikutnya didominasi oleh Bruguiera sp.  

d. Zona transisi antara hutan mangrove dengan hutan dataran rendah biasa ditumbuhi 

oleh Nypa fruticans, dan beberapa spesies palem lainnya(Abunaim Arifin, 

2017). 

2.5 Macam-macam tumbuhan mangrove 

Mangrove merupakan ekosistem yang berada pada wilayah intertidal, dimana 

pada wilayah tersebut terjadi interaksi yang kuat antara perairan laut, payau, sungai 

dan terestrial. Interaksi ini menjadikan ekosistem mangrove mempunyai 

keanekaragam yang tinggi baik berupa flora maupun fauna    (Martuti, 2013). 

1. Api-api Avicennia sp (Avicennia sp) merupakan pohon mangrove pionir, jadi 

mudahsekali dikenal. Tumbuhnya selalu di tepi laut maupun di tepisungai. 

Avicennia merupakan pohon tinggi yang berukuransedang sampai besar. Avicennia 

sp dikenal pula dengan nama api-api. 

 



 

 

 

 

 

Gambar. 2.1. Morfologi  Api-api Avicennia sp.(Avicennia sp) (Anonim.2019) 

 

2.  Jeruju Acanthus (Acanthus sp.) Jenis-jenis Acanthussp yang bermanfaat sebagai 

obatadalah ilicifolius dan embracteatus. Ciri khasnya terletakpada daun yang 

meruncing tajam bagaikan duri.  

 

 

 

 

 

        Gambar. 2.2. Morfologi bunga  jeruju (Acanthus sp.)  (nonim.2019). 

 

3. Rhizopora sp. Ada tiga jenis yang tergolong dalam marga ini, yaituRhizopora 

mucronata, Rhizopora apiculata danRhizoporastylosa. Jenis-jenis ini dikenal 

dengan nama bakau, danmerupakan jenis yang umum di hutan mangrove. Pohon-

pohon jenis ini mudah dikenal karena bentuk perakarannya yang menyerupai 



jangkar, tinggi pohon dewasa dapat mencapai 30 — 40 m, batangnya besar dan 

daunnya selalu. hijau mengkilap permukaannya (Ani Faridhatul Khusni, 2018). 

 

 

 

 

 

 

a                                                        b 

 

Gambar. 2.3. Morfologi (a) akar,  (b) daun , dan bunga bakau (Rhizopora  sp.) 

(Anonim.2019). 

Formasi hutan mangroveterdiri dari empat genus utama, yaitu Avicennia, 

Sonneratia,Rhizophora, dan Bruguiera,terdapat pula Aegiceras, Lumnitzera, 

Acanthus illicifolius,Acrosticum aureum, dan Pluchea indica. Pada perbatasan 

hutanmangrove dengan rawa air tawar tumbuh Nypa fruticansdan beberapa jenis 

Cyperaceae. 

 

 

 

 

a.                                                           b. 

Gambar. 2.4. Morfologi  (a) pohon, (b) buah Nypa frutican  (Anonim.2019). 

 Hutan mangrove alami membentuk zonasi tertentu.Bagian paling luar 

didominasi Avicennia sp. Sonneratiasp., danRhizophora sp. bagian tengah 
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didominasi Bruguiera gymnorrhiza,bagian ketiga didominasi Xylocarpus dan 

Heritieria,bagian dalam didominasi Bruguiera cylindrica, 

Scyphiphorahydrophyllacea, dan Lumnitzera, sedangkan bagian transisididominasi 

Cerbera manghas(Ndrowuryatno, Dkk, 2005). 

2.5 Penelitian Relevan 

            Adapun penelitian yang relevan pada penelitian ini yakni sebagai berikut: 

 

1. Mohammad Aldy Fachrial Fahmi (2014)menyatakan Identifikasi Jenis  Tumbuhan 

Mangrove Di Sungai Tallo Kota Makassar Sulawesi Selatandapat disimpulkan, 

telah teridentifikasi 5 jenis mangrove sejati, diantaranya : Avicennia marina, Nypa 

Frutican, Rhizopora apiculata, Rhizopora mucronata, Sonneratia caseolaris. Dan 

dari 5 jenis mangrove yang berhasil di identifikasi ini berasal dari 4 jenis famili 

yang berbeda diantaranya: Avicenniaceae, Palmae, Rhizophoraceae, dan 

Sonneratiaceae. 

2. Ni Made Puspitayanti (2013) Jenis-Jenis Tumbuhan Mangrove di Desa Lebo 

Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong dan Pengembangannya sebagai 

Media Pembelajaran. Hasil penelitian tumbuhan mangrove yang diperoleh dibuat 

media pembelajaran berupa buku penuntun praktikum untuk pembelajaran biologi 

laut dan tergolong dalam kategori layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran. 

3. Rivana Eka Jumiati (2014) Pengembangan majalah biologi mangrove baros 

berbasis  potensi local pada materi pokok ekosistem untuk siswa  Kelas X 

SMA/MA.Kualitas produk pengembangan Majalah Biologi “Mangrove”, 
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berdasarkanhasil penilaian para ahli, peer reviewer dan guru biologi memiliki 

persentase keidealan 88,09% yang termasuk dalam kategori sangat 

baik.Selanjutnya uji coba terbatas oleh siswa diperoleh persentase keidealan 

sebesar 84,36% dengan kategori sangat baik. Artinya Majalah Biologi Mangrove 

layak digunakan sebagai sumber belajar alternatif siswa kelas X SMA/MA 

khususnya dan pembaca serta masyarakat pada umummnya. 

4. Dekme (2015) Berdasarkan hasil eksplorasi dan identifikasi jenis mangrove di 

Desa Poopoh, Teling, Kumu, dan  Pinasungkulan Kecamatan Tombariri 

Kabupaten Minahasa diperoleh 8 jenis yang tergolong dalam 5 famili yaitu 

Avicenniaceae, Rhizophoraceae, Arecaceae, Sonneratiaceae, dan Pandanaceae. 

5. Jamilah Nasution (2015) Penyusun komunitas mangrove di Pantai Mutiara Desa 

Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin secara umum terdapat 3 famili yang tergolong 

ke dalam 6 jenis mangrove yaitu Avicennia marina, Rhizophora mucronata, 

Rhizophora apiculata, Rhizophora stylosa, Bruguiera senxangula dan Nypa 

fruticans. 

 

 

 

 

 


