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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hutan mangrove tersebar dari daerah tropika sampai 32
0
 LU dan 38

0
 LS.

Berdasarkan FAO (1994), luas hutan mangrove di dunia adalah sekitar 16.530.000 ha 

yang tersebar di asia 7. 441.000 ha, afrika 3.258.000 ha dan amerika 5.831.000 ha. 

Khusus untuk indonesia yang merupakan negara tropis berbentuk kepulauan (13.667 

pulau) dengan garis pantai lebih dari 81.000 km, hutan mangrovenya diperkirakan 

seluas 3.735.250 ha (direktorat jendral investarisasi dan tata guna hutan, departemen 

kehutanan republik indonesia, 1991) (Kusmana, 2003). Sebagai salah satu negara yang 

mempunyai luas hutan mangrove terbesar di dunia, menempatkan Indonesia dalam 

posisi penting untuk memenuhi mandate internasional untuk mengkonservasi 

sumberdaya hayati yang mempunyai manfaat global ( Bengen, 2001).    

Kata mangrove merupakan kombinasi antara bahasa portugis mangue dan 

bahasa ingris grove (Macnae, 1968). Dalam bahasa ingris kata mangrove digunakan 

baik untuk komunitas tumbuhan yang tumbuh di daerah jangkauan pasang surut 

maupun untuk individu- individu spesies tumbuhan yang menyusun komunitas 

tersebut. Sedangkan dalam bahasa portugis kata mangrove untuk menyatakan 

komunitas tumbuhan tersebut.  

Menurut Snedaker (1978), hutan mangrove adalah kelompok jenis tumbuhan 

yang tumbuh di sepanjang garis pantai tropis sampai sub- tropis yang memiliki fungsi 

istimewa di suatu lingkungan yang mengandung garam dan bentuk lahan berupa 

pantai dengan reaksi tanah an- aerob. Adapun menurut Aksornkoae (1993), hutan 
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mangrove adalah tumbuhan halofit yang hidup di sepanjang areal pantai yang 

dipengaruhi oleh pasang tertinggi sampai daerah mendekati ketinggian rata- rata air 

laut yang tumbuh di daerah tropis dan sub- tropis. 

Dengan demikian secara ringkas hutan mangrove dapat didefinisikan sebagai 

suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut (terutama di pantai yang 

terlindung, laguna, muara sungai) yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari 

genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhnya bertoleransi terhadap garam. 

Sedangkan ekosistem mangrove merupakan suatu sistem yang terdiri atas organisme 

(tumbuhan dan hewan ) yang berinteraksi dengan faktor lingkungan dan dengan 

sesamanya di dalam suatu habitat mangrove (Kusmana, 2003 ).  

Hadiwarno merupakan salah satu daerah pesisir di kabupaten Pacitan bagian 

selatan yang memiliki konservasi mangrove. Kawasan hutan mangrove desa 

hadiwarno dusun kangkung kabupaten ngadirojo terletak pada daerah daratan rendah 

atau daerah pinggiran sungai dan muara yang memiliki potensi sumberdaya alam 

berupa flora dan fauna. Salah satu floranya adalah mangrove yang hidup dan tumbuh 

bersama –sama dengan berbagai jenis ekosistem yang berada di dalam kawasan 

tersebut. Kawasan hutan mangrove tumbuh di bagian pesisir pantai kabupaten 

ngadirojo.  

Di indonesia dalam satu dekade terakhir ini telah muncul kesadaran akan 

pentingnya tumbuhan mangrove sebagai tumbuhan pelindung pantai dan pentingnya 

mangrove sebagai sumber nutrien bagi kesuburan perairan telah meningkatkan upaya 

penanaman mangrove di tepi pantai. Serangkaian bencana alam di kawasan pesisir 

seperti stunami di provinsi nangroe aceh Darussalam tanggal 26 desember 2004 

(departemen kehutanan, 2005; green coast indonesia, 2008a, 2008b; bahagia, 2009), 
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gelombang tinggi di bulan maret 2007, serta pemberitahuan media tentang erosi pantai 

yang terjadi di banyak daerah di indonesia, telah turut adil dalam peningkatan 

kesadaran pentingnya mangrove (Hartadi, 2006; Karminarsih, 2007). Kesadaran 

tersebut juga terjadi di kalangan masyarakat pesisir di kawasan pantai indra kilo 

kabupaten pacitan.  

Banyaknya aktifitas penanaman mangrove di indonesia seperti yang banyak 

dikabarkan oleh berbagai media masa memberikan gambaran bahwa pentingnya 

kehadiran ekosistem mangrove di kawasan pesisir pantai sebagai sumberdaya alam 

yang perlu di jaga nampaknya telah disadari oleh banyak kalangan di indonesia. 

Namun kesadaran tersebut belum diimbangi dengan peningkatan pemahaman tentang  

karakteristik tumbuhan mangrove, terutama berkaitan persyaratan kondisi lingkungan 

tempat tumbuhnya (Susilo, 2009). Serta salah satu kunci keberhasilan dalam 

melakukan permudaan hutan secara buatan atau membangun hutan tanaman yaitu 

berupa pemilihan jenis yang tepat dan penggunaan benih atau bahan tanaman dari 

sumber yang baik (Indriyanto 2008). Maka dari itu agar dapat meningkatkan 

pemahaman tersebut dan turut akan kesadaran pentingnya mangrove maka perlu 

dilakukan pengujian perbedaan pertumbuhan berbagai jenis mangrove di kawasan 

pantai indra kilo pacitan.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat menginformasikan 

jenis bakau yang memiliki daya tumbuh yang baik sehingga dapat mendukung 

program dalam membangun konservasi mangrove di pacitan.  

Jenis-jenis tumbuhan hutan bakau bereaksi berbeda terhadap variasi-variasi 

lingkungan fisik, sehingga memunculkan zona-zona vegetasi tertentu. Beberapa faktor 

lingkungan fisik tersebut adalah sebagai berikut : jenis tanah, terpaan ombak, 

penggenangan oleh air pasang. Menghadapi variasi- variasi kondisi lingkungan seperti 

https://id.wikipedia.org/wiki/Vegetasi
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ini,  secara alami terbentuk zonasi vegetasi mangrove, yang biasanya berlapis- lapis 

mulai dari bagian terluar yang terpapar gelombang laut, hingga ke pedalaman yang 

relatif kering.  

Jenis-jenis bakau (Rhizophora spp.) biasanya tumbuh di bagian terluar yang 

kerap digempur ombak. Bakau Rhizophora apiculata dan R. mucronata tumbuh di 

atas tanah lumpur. Sedangkan bakau R. stylosa dan perepat (Sonneratia alba) tumbuh 

di atas pasir berlumpur. Pada bagian laut yang lebih tenang hidup api-api hitam 

(Avicennia alba) di zona terluar atau zona pionir ini. Di bagian lebih ke dalam, yang 

masih tergenang pasang tinggi, biasa ditemui campuran bakau R. mucronata dengan 

jenis-jenis kendeka (Bruguiera spp.), kaboa (Aegiceras corniculata) dan lain-lain. 

Sedangkan di dekat tepi sungai, yang lebih tawar airnya, biasa ditemui nipah (Nypa 

fruticans), pidada (Sonneratia caseolaris) dan bintaro (Cerbera spp.). Pada bagian 

yang lebih kering di pedalaman hutan didapatkan nirih (Xylocarpus spp.), teruntum 

(Lumnitzera racemosa), dungun kecil (Heritiera littoralis) dan kayu buta-buta 

(Excoecaria agallocha) 

Kegiatan uji perbedaan pertumbuhan berbagai jenis mangrove dikatakan 

berhasil bila mangrove tumbuh subur yang ditunjukan daun- daun yang tampak hijau 

segar dan oleh adanya pertumbuhan pucuk daun baru, dan sebaliknya. Kegiatan uji 

perbedaan pertumbuhan berbagai jenis mangrove dikatakan gagal bila mangrove yang 

ditanam mati (kugo & Tsuruda, 1996) yang ditunjukan oleh daun dan batang yang 

mengering, atau menguning, sebagian layu, dan tidak menunjukan adanya pucuk baru.  

Data base kegiatan konservasi dan informasi keanekaragaman hayati tentang 

jenis-  jenis bakau di habitat hutan mangrove. Dalam rangka memperoleh berbagai 

jenis mangrove yang berkualitas, maka  diharapkan menghasilkan isu- isu konservasi 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bakau
https://id.wikipedia.org/wiki/Perepat
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Api-api_hitam&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kendeka
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaboa&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Nipah
https://id.wikipedia.org/wiki/Bintaro
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nirih&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Teruntum
https://id.wikipedia.org/wiki/Dungun_kecil
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kayu_buta-buta&action=edit&redlink=1
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yang membangun dan pemanfaatan sumber daya alam tanpa mengurangi 

keanekaragaman hayati didalamnya.  

Untuk dapat memahami permasalahan tersebut diatas maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang menguji perbedaan pertumbuhan berbagai jenis 

mangrove di pacitan agar memperoleh jenis bibit yang baik dan cocok untuk daerah 

pacitan.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Adakah Perbedaan pertumbuhan Berbagai Jenis Bakau Di Pantai Mangrove Indra 

Kilo di Desa Hadiwarno Kabupaten Pacitan Sebagai Sumber Belajar Biologi?  

2. Manakah Jenis pertumbuhanTerbaik Pada Berbagai Jenis BakauDi Pantai 

Mangrove Indra Kilo Di Desa Hadiwarno Kabupaten Pacitan Sebagai Sumber 

Belajar Biologi?   

3. Bagaimana Pemanfaatan dari hasil penelitianPada Jenis BakauDi Pantai Mangrove 

Indra Kilo Di Desa Hadiwarno Kabupaten Pacitan Sebagai Sumber Belajar 

Biologi?   

1.3 Tujuan  Penelitian 

1. Mengetahui Perbedaan Pertumbuhan Berbagai Jenis BakauDi Pantai Mangrove 

Indra Kilo Di Desa Hadiwarno Kabupaten Pacitan Sebagai Sumber Belajar Biologi. 

2. Mengetahui Jenis Pertumbuhan Terbaik Dari Berbagai Jenis BakauDi Pantai 

Mangrove Indra Kilo Di Desa Hadiwarno Kabupaten Pacitan Sebagai Sumber Belajar 

Biologi.  

3. Mengetahui Pemanfaatan dari hasil penelitianPada Jenis BakauDi Pantai Mangrove 

Indra Kilo Di Desa Hadiwarno Kabupaten Pacitan Sebagai Sumber Belajar Biologi?   
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1.4 Manfaat penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Manfaat Teoritis yaitu dapat memperluas terapan keilmuan pada mata kuliah, 

Ekologi, fisiologi tumbuhan, morfologi tumbuhan dan metode penelitian. 

1.4.2    Manfaat Praktis  

Bagi ilmu pengetahuan hasil penelitian ini dapat menjadi informasi yang 

sangat berguna bagi produsen, pedagang dan konsumen benih. Dan hasil penelitian ini 

mampu digunakan sebagai peneliti lanjutan yang dapat membangun variabel lanjutan. 

Bagi guru penelitian ini dapat membantu guru dalam menjelaskan tentang 

pertumbuhan jenis bakau pada fisiologi tumbuhan. Bagi siswa dapat menambah 

pengetahuan dan mempermudah dalam memahami pelajaran fisiologi tumbuhan. 

1.5 Batasan Penelitian  

Batasan terhadap masalah penelitian bertujuan untuk dapat mengarahkan 

peneliti agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian yang ditetapkan, di samping itu 

batasan penelitian dapat mempersempit masalah hingga dapat mengarahkan pada 

pokok bahasan dalam penelitian. Untuk itu peneliti memberi batasan sebagai berikut:  

1. Penelitian ini untuk mengetahui adakah perbedaan pertumbuhan berbagai jenis 

bakau di pantai mangrove indrakilo.  

2. Penelitian juga terbatas pada 4 (empat) jenis bibit yakni Rhizhopora sp., 

Avicennia sp., Brugeria sp., dan Soneratia sp.   

3. Jenis media yang digunakan media tanah berlumpur 

4. Lama penyimpanan bibit selama 4 bulan  

5. Dengan parameter ekologi meliputi : Tinggi batang bibit, dan jumlah daun bibit 

bakau.   
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6. Penelitian ini dimanfaatkan sebagai Sumber belajar biologi berupa buku non teks 

yang akan di jadikan sebagai Buku Pengayaan Pengetahuan berupa buku saku 

dengan judul “Ayo Menanam Bakau Di Pantai”  

1.6 Definisi Istilah 

a. Pertumbuhan  adalah   adalah pertambahan tumbuh dalam besar dan pembentukan 

jaringan baru, pertumbuhan tersebut dapat diukur dari pertambahan tinggi dan 

diameter batang (Syah, 2011).  

b. Bakau adalah salah satu nama kelompok jenis tumbuhan yang ada di mangrove 

(Rochana, 2006)  

c. Mangrove adalah sekelompok tumbuhan yang berbeda satu dengan lainnya, tetapi 

mempunyai persamaan terhadap adaptasi morfologi dan fisiologi terhadap habitat 

yang dipengaruhi oleh pasang surut (Soeroyo, 1992) 

 

 

 


