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Kawasan pantai Jumiang Kabupaten Pamekasan merupakan pantai yang memiliki sumber daya 

mangrove yang sangat potensial. Sebagai sumber daya alam, sebagian hutan mangrove telah 

banyak didayagunakan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Namun sampai saat ini belum 

banyak diketahui mengenai komposisi dan struktur yang lebih terinci tentang hutan mangrove. 

Oleh karena itu dilakukan penelitian tentang struktur populasi tumbuhan mangrove di hutan 

mangrove kawasan pantai jumiang desa tanjung kecamatan pademawu kabupaten pamekasan - 

madura  

Metode yang digunakan adalah metode penelitian lapangan dengan mengadakan pengumpulan 

data, analisa data yang bertujuan untuk membuat deskripsi.. Populasi dalam penelitian ini adalah 

tumbuhan jenis mangrove yang terdapat dihutan mangrove kawasan pantai Jumiang desa 

Tanjung Kecamatan Pademawu-Pamekasan. Sedangkan sampelnya adalah jenis tumbuhan hutan 

mangrove yang ditemukan didalam plot dalam setiap transek di setiap sub daerah pengamatan  

Dari hasil pengamatan, maka secara umum dapat dijelaskan bahwa komposisi mangrove di 

kawasan pantai Jumiang terdiri sepuluh jenis tumbuhan mangrove, yaitu Avicennia alba, 

Rhizophora apiculata, Rhizophora stylosa, Sonneratia alba, Bruguiera gymnorrhiza, Lumnitzera 

recemosa, Rhizophora mucronata, Xylocarpus granatum, Nypa fruticans, Sonneratia caseolaris  

Data mengenai struktur Populasi adalah sebagai berikut: Untuk daerah pengamatan stasiun I 

tingkat semai kepadatan relatif tertinggi pada Rhizophora stylosa sebesar (79,20%); frekuensi 

relatif tertinggi pada Rhizophora stylosa sebesar (70,18%); dominansi relatif tertinggi pada 

Rhizophora stylosa sebesar (176,65). Pada tingkat anakan masih di dominasi oleh Rhizophora 

stylosa dengan kepadatan relatif sebesar (63,23%); frekuensi relatif sebesar (59,70%); dominansi 

relatif sebesar (156,26). Sedangkan untuk tingkat pohon di dominasi jenis Rhizophora apiculata 

dengan nilai kerapatan relatif sebesar (68,63%); dan frekuensi relatif sebesar (46%); dominansi 

relatif sebesar (145,88). 

Sedangkan untuk daerah pengamatan stasiun II untuk tingkat semai dikuasai oleh jenis 

Rhizophora apiculata dengan nilai kerapatan relatif (63,16%); frekuensi relatif (62,30%); untuk 

dominansi relatif tertinggi adalah tetap jenis Rhizophora apiculata sebesar (203,24), Pada tingkat 

anakan kerapatan tertinggi pada Rhizophora apiculata sebesar (46,67%); frekuensi relatif 

tertinggi pada Rhizophora apiculata dan Rhizophora mucronata yaitu sebesar (35,19%); 

dominasnsi relatif tertinggi pada Rhizophora apiculata sebesar (103,48). Untuk tingkat pohon di 

dominasi oleh jenis Rhizophora mucronata dengan nilai kerapatan relatif sebesar (51,26%); dan 

frekuensi relatif sebesar (38,38%); dominansi relatif sebesar (104,2). 

Untuk daerah pengamatan stasiun III tingkat semai kepadatan relatif tertinggi pada Nypa 

Fruticans sebesar (45,25%); frekuensi relatif tertinggi pada Sonneratia caseolaris sebesar 

(0,32%); dominansi relatif tertinggi pada Nypa Fruticans sebesar (122). Pada tingkat anakan 

masih di dominasi oleh Nypa Fruticans dengan kepadatan relatif sebesar (65,81%); frekuensi 

relatif sebesar (68,22%); dominansi relatif sebesar (159,48 ). Sedangkan untuk tingkat pohon 



masih di dominasi jenis Nypa Fruticans dengan nilai kerapatan relatif sebesar (73,68%); dan 

frekuensi relatif sebesar (98,24%); dominansi relatif sebesar (227,18) 

 


