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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan, pulau di Indonesia berjumlah 

13.466 dengan panjang garis pantai sepanjang kurang lebih 95.181 km (Antara, 

2009) dan sebagian besar ditumbuhi oleh hutan mangrove. Salah satu pulau yang 

masih memiliki hutan mangrove dengan keadaan yang baik adalah pulau Bali, 

mengingat hutan mangrove dipertahankan bukan hanya untuk menjaga 

ekosistem, tetapi juga meningkatkan pendapatan ekonomi untuk pulau ini. Pulau 

Bali memiliki kawasan hutan mangrove yang cukup luas. Terbukti telah didirikan 

Balai Penelitian Mangrove Center di Kota Denpasar dan Kawasan Taman 

Nasional Bali Barat (TNBB) yang memiliki ciri khas pada kawasan hutan 

mangrovenya. Mangrove banyak tumbuh pada empat lokasi yaitu : Teluk 

Banyuwedang, Teluk Cekik, Teluk Terima, dan Teluk Gilimanuk.

Pada keempat kawasan ini didapati vegetasi Rhizophora mucronata Lamk 

bukan hanya dapat tumbuh pada lapisan ketiga dari susunan hutan mangrove 

tetapi juga ditemukan tumbuh pada lapisan Bruguiera spp

R. mucronata Lamk yang banyak tumbuh pada empat kawasan ini, 

vegetasi ini tumbuh pada zona ketiga setelah Avicennia spp dan Sonneratia spp. 

Rhizophora mucronata Lamk merupakan vegetasi mangrove yang tumbuh baik 

pada tanah berlumpur lembek dengan kadar garam lebih rendah, perakaran tetap 

terendam selama air laut pasang (Arief, 2003).
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Perbedaan letak zona tumbuh ini tentunya memberikan pengaruh pada R.  

mucronata Lamk secara morfologi. Perbedaan ini bisa dilihat dari akar, batang, 

dan daun. Selain secara morfologi perbedaan yang bisa teramati adalah 

lingkungan zona tumbuh dari vegetasi ini sendiri. Ada pun variabel lingkungan 

yang teramati adalah suhu, substrat, salinitas, dan derajat keasaman yang 

merupakan faktor pembentuk dari perbedaan morfologi R. mucronata Lamk

1.2 Rumusan Masalah

Kajian mengenai hutan mangrove telah banyak dilakukan baik pada aspek 

ekonomi, ekologis, maupun sosial. sedangkan kajian tentang  pengaruh terhadap 

morfologi  R. mucronata Lamk belum dilakukan, sehingga muncul keinginan 

untuk melakukan penelitian terhadap keadaan lingkungan (suhu, pH, salinitas, dan 

substrat), pengaruh zona tumbuh pada morfologi (akar, batang, dan daun) R. 

mucronata Lamk,. Sehingga muncul beberapa masalah sebagai berikut :

1. Adanya perbedaan keadaan lingkungan (suhu, pH, dan salinitas) dan 

morfologi ((batang, daun dan akar) R. mucronata Lamk pada setiap 

habitat tumbuh di Kawasan TNBB,

2. Adanya hubungan antar keadaan lingkungan dan morfologi R. 

mucronata Lamk di Kawasan TNBB,

3. Keadaan dan keberadaan vegetasi R. mucronata Lamk pada hutan 

mangrove yang di TNBB. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mendeskripsikan keadaan lingkungan (suhu, pH, salinitas, dan  substrat) 

dan morfologi (akar, batang, dan daun) R. mucronata Lamk pada zona 

tumbuh yang berbeda,

2. Mendeskripsikan hubungan dari lingkungan dan morfologi Rhizophora 

mucronata Lamk pada zona tumbuh yang berbeda,

3. Mendiskripsikan keadaan R. mucronata Lamk dalam upaya konservasi 

pada hutan mangrove di TNBB

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang hubungan antara lingkungan (suhu, pH, 

salinitas, dan  substrat zona tumbuh R. mucronata Lamk dengan morfologi (akar, 

batang, dan daun) yang ada pada Teluk Gilimanuk, Teluk Cekik, Teluk Terima, 

dan Teluk Banyuwedang di Kawasan TNBB. Hasil penelitian ini diharapkan 

bermanfaat untuk mengetahui  keadaan  hutan mangrove yang ada pada kawasan 

TNBB khususnya untuk vegetasi R. mucronata Lamk  dalam rangka 

pengembangan konservasi hutan mangrove pada Kawasan  TNBB, sehingga 

dengan kajian yang telah dilakukan ini dapat menjadi salah satu bahan 

pertimbangan atau rujukan bagi penelitian yang akan datang baik penelitian yang 

mengkaji mengenai hutan mangrove di Kawasan TNBB maupun  penelitian yang 

khusus mengenai R. mucronata Lamk.
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1.5 Hipotesa

Ada pun hipotesa dari penilitian ini adalah adanya diduga pengaruh antara 

variabel independen (morfologi (batang, daun, dan akar) R. mucronata Lamk 

terhadap variabel dependen (lingkungan/habitat tumbuhnya (substrat, suhu, 

derajat keasaman, dan salinitas).


