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BAB II 

TINJAUN PUSTAKA 

2.1  Tinjauan Umum Hutan Mangrove 

Hutan mangrove merupakan ekosistem unik dan berfungsi ganda dalam 

lingkungan hidup, yaitu fungsi ekologis, ekonomi, seperti pariwisata, penelitian dan 

pendidikan. Hutan mangrove terdapat hampir di perairan indonesia yang berpantai 

landai dan merupakan ekosistem yang mudah rusak jika terjadi perubahan pada salah 

satu unsur pembentukannya (Bengen, 2003). Flora mangrove memiliki karakteristik 

morfologi khas akibat kondisi lingkungan yang ekstrim. Hal tersebut menyebabkan 

tumbuhnya mangrove memiliki perakaran yang khas untuk menahan ombak 

sekaligus mencengkram substrat uang labil (Bengen, 1994)  

Menurut Nybakken (1982), hutan mangrove adalah sebutan umum yang 

digunakan untuk menggambarkan suatu varietas komunitas pantai tropik yang 

didominasi oleh beberapa spesies pohon- pohon yang khas atau semak- semak yang 

mempunyai kemampuan untuk tumbuh dalam perairan asin. Hutan mangrove 

dicirikan oleh: tumbuh dari 9 genus (Avicennia, Snaeda, Laguncularia, Lumnitzera, 

Conocarpus, Aegiceras, Aegialitis, Rhizophora, Brugeria, Ceriops), memiliki akar 

napas (pneumatofor), adanya zonasi Avicennia/ Sonnetaria, Rhizophora, Bruguiera, 

Ceriops, Nypa), tumbuh pada substrat tanah berlumpur/ nerpasir dan variasinya, 

salinitas bervariasinya, salinitas bervariasi. 

Kusmana (1997) memberikan beberapa faktor lingkungan yang diduga dapat 

mempengaruhi  pertumbuhan dan perkembangan mangrove, yaitu fisiografi pantai, 

salinitas, pasang surut air laut, iklim, tanah, kandungan oksigen dan hara. Hal 

tersebut ditegaskan oleh istomo (1992) yang juga mengatakan bahwa adaptasi 
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mangrove terhadap faktor- faktor tersebut tampak pada fisiologi dan komposisi, serta 

struktur tumbuhan mangrove.  

Penghijauan hutan mangrove yang telah gundul merupakan salah satu upaya 

yang bertujuan  bukan hanya untuk mengembalikan  fungsi ekologisnya. Sementara 

itu, dalam konteks pelestarian hutan mangrove, sebagai masyarakat tidak melakukan 

penanaman mangrove dengan alasan: tidak mengetahui cara menanamnya, lokasi 

yang jauh dari pemukiman, tidak mempunyai bibit, dan masyarakat lebih sedang 

menanam tanaman pangan dari pada menanam mangrove (Bengen, 2000) 

Penyebaran jenis mangrove selalu berkaitan dengan kadar garam atau 

salinitas, lama dan frekuensi penggenangan oleh air laut dan juga kandungan lumpur 

tanahnya, semakin ke arah lautan, semakin tinggi frekuensi penggenangannya dan 

mungkin semakin tinggi pula salinitasnya. Kondisi ini menyebabkan  terjadinya 

zonasi- zonasi dari jenis mangrove (Anwar dan subandiono, 1996).  

2.2  Vegetasi Hutan Mangrove 

 Tomlinson (1986) membagi flora mangrove menjadi tiga kelompok, yakni: 

1. Flora mangrove mayor (flora mangrove sebenarnya), yakni flora yang 

menunjukkan kesetiaan terhadap habitat mangrove, berkemampuan membentuk 

tegakan murni dan secara dominan mencirikan struktur komunitas, secara 

morfologi mempunyai bentuk-bentuk adaptif khusus (bentuk akar dan viviparitas) 

terhadap lingkungan mangrove, dan mempunyai mekanisme fisiologis dalam 

mengontrol garam. Contohnya adalah Avicennia, Rhizophora, Bruguiera, 

Ceriops, Kandelia, Sonneratia, Lumnitzera, Laguncularia dan Nypa.   

2. Flora mangrove minor, yakni flora mangrove yang tidak mampu membentuk 

tegakan murni, sehingga secara morfologis tidak berperan dominan dalam 
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struktur komunitas, contoh : Excoecaria, Xylocarpus, Heritiera, Aegiceras. 

Aegialitis, Acrostichum, Camptostemon, Scyphiphora, Pemphis, Osbornia dan 

Pelliciera.    

3. Asosiasi mangrove, contohnya adalah Cerbera, Acanthus, Derris, Hibiscus, 

Calamus, dan lain-lain. 

2.3  Rantai Makanan diekosistem Hutan Mangrove 

Tumbuhan mangrove sebagaimana tumbuhan lainnya mengkonversi cahaya 

matahari dan zat hara menjadi  bahan organik melalui fotosintesis. Mangrove 

merupakan sumber makanan  potensial dalam berbagai bentuk  bagi semua biota 

yang hidup di ekosistem mangrove. Berbeda dengan ekosistem pesisir lainnya, 

komponen dasar dari rantai makanan di ekosistem hutan mangrove bukanlah 

tumbuhan mangrove itu sendiri tetapi serasahnya.  

Sebagian serasah didekomposisi oleh bakteri dan fungi menjadi zat hara 

(nutrien) terlarut yang dapat dimanfaatkan langsung oleh fitoplankton; sebagian lagi 

sebagai partikel serasah (detritus) yang dimanfaatkan oleh ikan, udang dan kepiting 

sebagai makanan. Proses makan- memakan dalam berbagai kategori dan tingkatan 

biota membentuk suatu jalan makanan.   
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Gambar 2.1. Jaringan Makanan di Ekosistem Mangrove (www.ipb.ac.id) 

2.4  Fungsi dan Manfaat Hutan Mangrove 

Hutan mangrove memberikan perlindungan kepada berbagai organisme baik 

hewan darat maupun hewan air untuk bermukim dan berkembang biak. Hutan 

mangrove dipenuhi pula oleh kehidupan lain seperti mamalia, amfibi, reptil, burung, 

kepiting, ikan, primata, serangga dan sebagainya, selain menyediakan 

keanekaragaman hayati (biodiversity), ekosistem mangrove juga sebagai plasma 

nutfah (geneticpool) dan menunjang keseluruhan sistem kehidupan di sekitarnya. 

Habitat mangrove merupakan tempat mencari makan (feeding ground) bagi hewan- 

hewan tersebut dan sebagai tempat mengasuh dan membesarkan (nursery ground), 

tempat bertelur dan memijah (spawning ground), tempat berlindung yang aman bagi 

berbagai ikan- ikan kecil serta kerang (shelfish) dari predator. Beberapa manfaat 

hutan mangrove dapat dikelompokkan sebagai berikut:  

 

 

http://www.ipb.ac.id/
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A. Manfaat / Fungsi Fisik: 

1. Menjaga agar garis pantai tetap stabil 

2. Melindungi pantai dan sungai dari bahaya erosi dan abrasi 

3. Menahan badai/angin kencang dari laut 

4. Menahan hasil proses penimbunan lumpur, sehingga memungkinkan 

terbentuknya lahan baru. 

5. Menjadi wilayah penyangga, serta berfungsi menyaring air laut menjadi air 

daratan yang tawar  

6. Mengolah limbah beracun, penghasil o2 dan co2.  

B. Manfaat / Fungsi Biologik: 

1. Menghasilkan bahan pelapuk yang menjadi sumber makanan penting bagi 

plankton, sehingga penting pula bagi keberlanjutan rntai makanan 

2. Tempat memijah dan berkembang biaknya ikan- ikan, kerang, kepiting dan 

udang. 

3. Tempat berlindung, bersarang dan berkembang biak dari burung dan satwa 

lain 

4. Sumber plasma nutfah dan sumber genetik 

5. Merupakan habitat alami bagi berbagai jenis biota 

C. Manfaat / Fungsi Ekonomik: 

1. Penghasil kayu: bakar, arang, bahan bangunan 

2. Penghasil bahan baku industri : pulp, tanin, kertas, tekstil, makanan, obat- 

obatan, kosmetik, dll. 

3. Penghasil bibit ikan, nener, kerang, kepiting bandeng melalui pola tambak 

sivofishery 
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4. Tempat wisata, penelitian dan pendidikan   

2.5  Ciri- Ciri Khusus Ekosistem Mangrove  

Ciri-ciri terpenting dari penampakan hutan mangrove, terlepas dari 

habitatnya yang unik menururt Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Mangrove 

Indonesia (2008) adalah: 

1. Memiliki jenis pohon yang relatif sedikit. 

2. Memiliki akar nafas (pneumatofora) misalnya seperti jangkar melengkung dan 

menjulang pada bakau Rhizophora spp., serta akar yang mencuat vertikal seperti 

pensil pada pidada Sonneratia spp. dan pada api-api Avicennia spp.; 

3. Memiliki biji yang bersifat vivipar atau dapat berkecambah di 

pohonnya,  khususnya pada Rhizophora yang lebih di kenal sebagai propagul. 

4. Memiliki banyak lentisel pada bagian kulit pohon.  

Berdasarkan tempat hidupnya, hutan mangrove merupakan habitat yang unik 

dan memiliki ciri-ciri khusus, diantaranya adalah: 

1. Tanahnya tergenang air laut secara berkala, baik setiap hari atau 

hanya    tergenang pada saat pasang pertama; 

2. Tempat tersebut menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat; 

3. Daerahnya terlindung dari gelombang besar dan arus pasang surut yang kuat; 

airnya berkadar garam (bersalinitas) payau (2 – 22 º /oo) hingga asin. 

2.6 Tinjauan Jenis- jenis Mangrove  

 2.6.1   Jenis- jenis Mangrove  

  2.6.1.1 Sistematika Tumbuhan (Rhizhophora Apiculata) 

Dalam sistematika (taksonomi) tumbuhan, kedudukan 

tumbuhan Rhizhophora Apiculata adalah sebagai berikut:  
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warnanya kemerahan. Unit & Letak: sederhana & berlawanan. Bentuk: 

elips menyempit. Ujung: meruncing. Ukuran: 7-19 x 3,5-8 cm. 

 Bunga : 

Biseksual, kepala bunga kekuningan yang terletak pada gagang 

berukuran <14 mm. Letak: Di ketiak daun. Formasi: kelompok (2 

bunga per kelompok). Daun mahkota: 4; kuning-putih, tidak ada 

rambut, panjangnya 9-11 mm. Kelopak bunga: 4; kuning kecoklatan, 

melengkung. Benang sari: 11-12; tak bertangkai. 

 Buah : 

Buah kasar berbentuk bulat memanjang hingga seperti buah pir, 

warna coklat, panjang 2-3,5 cm, berisi satu biji fertil. Hipokotil 

silindris, berbintil, berwarna hijau jingga. Leher kotilodon berwarna 

merah jika sudah matang. Ukuran: Hipokotil panjang 18-38 cm dan 

diameter 1-2 cm. 

 Ekologi : 

Tumbuh pada tanah berlumpur, halus, dalam dan tergenang pada saat 

pasang normal. Tidak menyukai substrat yang lebih keras yang 

bercampur dengan pasir. Tingkat dominasi dapat mencapai 90% dari 

vegetasi yang tumbuh di suatu lokasi. Menyukai perairan pasang surut 

yang memiliki pengaruh masukan air tawar yang kuat secara 

permanen. Percabangan akarnya dapat tumbuh secara abnormal 

karena gangguan kumbang yang menyerang ujung akar. Kepiting 

dapat juga menghambat pertumbuhan mereka karena mengganggu 
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kulit akar anakan. Tumbuh lambat, tetapi perbungaan terdapat 

sepanjang tahun. 

 Penyebaran : 

Sri Lanka, seluruh Malaysia dan Indonesia hingga Australia Tropis 

dan Kepulauan Pasifik. 

 Manfaat : 

Kayu dimanfaatkan untuk bahan bangunan, kayu bakar dan arang. 

Kulit kayu berisi hingga 30% tanin (per sen berat kering). Cabang 

akar dapat digunakan sebagai jangkar dengan diberati batu. Di Jawa 

acapkali ditanam di pinggiran tambak untuk melindungi pematang. 

Sering digunakan sebagai tanaman penghijauan. 

 2.6.1.2  Sistematika Tumbuhan (Avicennia marina) 

Dalam sistematika (taksonomi) tumbuhan, kedudukan 

tumbuhan Avicennia marina adalah sebagai berikut:  

Kingdom  : Plantae 
Filum   : Tracheophyta  
Kelas   : Magnolopsida 
Ordo   : Lamiales  
Famili   : Avicenniaceae 
Genus   : Avecennia 
Spesies  : Avicennia marina (Bionotes703. 2012) 
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 Deskrii : 

Belukar atau pohon yang tumbuh menyebar dengan ketinggian 

mencapai 25 m. Kumpulan pohon membentuk sistem perakaran 

horizontal dan akar nafas yang rumit. Kulit kayu luar berwarna keabu-

abuan atau gelap kecoklatan, beberapa ditumbuhi tonjolan kecil, 

sementara yang lain kadangkadang memiliki permukaan yang halus. 

Pada bagian batang yang tua, kadangkadang ditemukan serbuk tipis. 

 Ekologi : 

Merupakan jenis pionir pada habitat rawa mangrove di lokasi pantai 

yang terlindung, juga di bagian yang lebih asin di sepanjang pinggiran 

sungai yang dipengaruhi pasang surut, serta di sepanjang garis pantai. 

Mereka umumnya menyukai bagian muka teluk. Akarnya dilaporkan 

Gambar  2.3  Avicennia marina (Serdaducemara,  2013) 
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dapat membantu pengikatan sedimen dan mempercepat proses 

pembentukan daratan. Perbungaan terjadi sepanjang tahun. Genus ini 

kadang-kadang bersifat vivipar, dimana sebagian buah berbiak ketika 

masih menempel di pohon. 

 Penyebaran : 

Ditemukan di seluruh Indonesia. Dari India sampai Indo Cina, melalui 

Malaysia dan Indonesia hingga ke Filipina, PNG dan Australia tropis. 

 Manfaat : 

Kayu bakar dan bahan bangunan bermutu rendah. Getah dapat 

digunakan untuk mencegah kehamilan. Buah dapat dimakan. 

 Akar :  

Akar nafas biasanya tipis, berbentuk jari (atau seperti asparagus) yang 

ditutupi oleh lentisel. 

 Daun : 

Permukaan halus, bagian atas hijau mengkilat, bawahnya pucat. Unit 

& Letak: sederhana & berlawanan. Bentuk: lanset (seperti daun akasia) 

kadang elips. Ujung: meruncing. Ukuran: 16 x 5 cm 

 Bunga : 

Seperti trisula dengan gerombolan bunga (kuning) hampir di 

sepanjang ruas tandan. Letak: di ujung/pada tangkai bunga. Formasi: 

bulir (ada 10-30 bunga per tandan). Daun Mahkota: 4, kuning cerah, 

3-4 mm. Kelopak Bunga: 5. Benang sari: 4. 

 Buah : 
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Seperti kerucut/cabe/mente. Hijau muda kekuningan. Ukuran: 4 x 2 

cm. 

 2.6.1.3  Sistematika Tumbuhan (Bruguiera gymnorrhiza) 

Dalam sistematika (taksonomi) tumbuhan, kedudukan tumbuhan 

Bruguiera gymnorrhiza adalah sebagai berikut:  

 Kingdom  : Plantae 
Divisi   : Magnoliophyta 
Kelas   : Magnoliopsida 
Ordo   : Myrtales  
Famili   : Rhizophoraceae  
Genus   : Bruguiera  
Spesies  : Bruguiera gymnorrhiza (Henisusanti. 2013) 

  

 

 

 

Gambar 2.4 Bruguiera gymnorrhiza (Serdaducemara,  2013) 
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 Deskripsi: 

Pohon yang selalu hijau dengan ketinggian kadang-kadang mencapai 

30 m. Kulit kayu memiliki lentisel, permukaannya halus hingga kasar, 

berwarna abu-abu tua sampai coklat (warna berubah-ubah). Akarnya 

seperti papan melebar ke samping di bagian pangkal pohon, juga 

memiliki sejumlah akar lutut. 

 Daun : 

Daun berkulit, berwarna hijau pada lapisan atas dan hijau kekuningan 

pada bagian bawahnya dengan bercak-bercak hitam (ada juga yang 

tidak). Unit & Letak: sederhana & berlawanan. Bentuk: elips sampai 

elips-lanset. Ujung: meruncing Ukuran: 4,5-7 x 8,5-22 cm. 

 Bunga : 

Bunga bergelantungan dengan panjang tangkai bunga antara 9-25 mm. 

Letak: di ketiak daun, menggantung. Formasi: soliter. Daun Mahkota: 

10-14; putih dan coklat jika tua, panjang 13-16 mm. Kelopak Bunga: 

10-14; warna merah muda hingga merah; panjang 30-50. 

 Buah : 

Buah melingkar spiral, bundar melintang, panjang 2-2,5 cm. Hipokotil 

lurus, tumpul dan berwarna hijau tua keunguan. Ukuran: Hipokotil: 

panjang 12-30 cm dan diameter 1,5-2 cm. 

 Ekologi : 

Merupakan jenis yang dominan pada hutan mangrove yang tinggi dan 

merupakan ciri dari perkembangan tahap akhir dari hutan pantai, serta 

tahap awal dalam transisi menjadi tipe vegetasi daratan. Tumbuh di 
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areal dengan salinitas rendah dan kering, serta tanah yang memiliki 

aerasi yang baik. Jenis ini toleran terhadap daerah terlindung maupun 

yang mendapat sinar matahari langsung. Mereka juga tumbuh pada 

tepi daratan dari mangrove, sepanjang tambak serta sungai pasang 

surut dan payau. Ditemukan di tepi pantai hanya jika terjadi erosi 

pada lahan di hadapannya. Substrat-nya terdiri dari lumpur, pasir dan 

kadang-kadang tanah gambut hitam. Kadang-kadang juga ditemukan 

di pinggir sungai yang kurang terpengaruh air laut, hal tersebut 

dimungkinkan karena buahnya terbawa arus air atau gelombang 

pasang. Regenerasinya seringkali hanya dalam jumlah terbatas. Bunga 

dan buah terdapat sepanjang tahun. Bunga relatif besar, memiliki 

kelopak bunga berwarna kemerahan, tergantung, dan mengundang 

burung untuk melakukan penyerbukan. 

 Penyebaran : 

Dari Afrika Timur dan Madagaskar hingga Sri Lanka, Malaysia dan 

Indonesia menuju wilayah Pasifik Barat dan Australia Tropis. 

 Manfaat : 

Bagian dalam hipokotil dimakan (manisan kandeka), dicampur 

dengan gula. Kayunya yang berwarna merah digunakan sebagai kayu 

bakar dan untuk membuat arang. 

2.6.1.4  Sistematika Tumbuhan (Sonnenratia alba) 

Dalam sistematika (taksonomi) tumbuhan, kedudukan tumbuhan Sonnenratia 

alba  adalah sebagai berikut:  

Kingdom  : Plantae 
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Divisi   : Magnoliophyta 
Kelas   : Magnoliopsida 
Ordo   : Myrtales  
Famili   : Sonneratiaceae 
Genus   : Sonneratia 
Spesies  : Sonnenratia alba  (Konservasi laut. 2011) 
 

 
 

 
 

 Deskripsi: 

Pohon selalu hijau, tumbuh tersebar, ketinggian kadang-kadang 

hingga 15 m. Kulit kayu berwarna putih tua hingga coklat, dengan 

celah longitudinal yang halus. Akar berbentuk kabel di bawah tanah 

Gambar 2.5  Sonnenratia alba (Serdaducemara,  2013) 
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dan muncul kepermukaan sebagai akar nafas yang berbentuk kerucut 

tumpul dan tingginya mencapai 25 cm. 

 Daun : 

Daun berkulit, memiliki kelenjar yang tidak berkembang pada bagian 

pangkal gagang daun. Gagang daun panjangnya 6-15 mm. Unit & 

Letak: sederhana & berlawanan. Bentuk: bulat telur terbalik. Ujung: 

membundar. Ukuran: 5-12,5 x 3-9 cm. 

 Bunga : 

Biseksual; gagang bunga tumpul panjangnya 1 cm. Letak: di ujung 

atau pada cabang kecil. Formasi: soliter-kelompok (1-3 bunga per 

kelompok). Daun mahkota: putih, mudah rontok. Kelopak bunga: 6-8; 

berkulit, bagian luar hijau, di dalam kemerahan. Seperti lonceng, 

panjangnya 2-2,5 cm. Benang sari: banyak, ujungnya putih dan 

pangkalnya kuning, mudah rontok. 

 

 

 Buah : 

Seperti bola, ujungnya bertangkai dan bagian dasarnya terbungkus 

kelopak bunga. Buah mengandung banyak biji (150-200 biji) dan 

tidak akan membuka pada saat telah matang. Ukuran: buah: diameter 

3,5-4,5 cm. 

 Ekologi : 

Jenis pionir, tidak toleran terhadap air tawar dalam periode yang lama. 

Menyukai tanah yang bercampur lumpur dan pasir, kadang-kadang 
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pada batuan dan karang. Sering ditemukan di lokasi pesisir yang 

terlindung dari hempasan gelombang, juga di muara dan sekitar 

pulau-pulau lepas pantai. Di lokasi dimana jenis tumbuhan lain telah 

ditebang, maka jenis ini dapat membentuk tegakan yang padat. 

Perbungaan terjadi sepanjang tahun. Bunga hidup tidak terlalu lama 

dan mengembang penuh di malam hari, mungkin diserbuki oleh 

ngengat, burung dan kelelawar pemakan buah. Di jalur pesisir yang 

berkarang mereka tersebar secara vegetatif. Kunang-kunang sering 

menempel pada pohon ini dikala malam. Buah mengapung karena 

adanya jaringan yang mengandung air pada bijinya. Akar nafas tidak 

terdapat pada pohon yang tumbuh pada substrat yang keras. 

 Penyebaran: 

Dari Afrika Utara dan Madagaskar hingga Asia Tenggara, seluruh 

Indonesia, Malaysia, Filipina, Australia Tropis, Kepulauan Pasifik 

barat dan Oceania Barat Daya. 

 Manfaat : 

Buahnya asam dapat dimakan. Di Sulawesi, kayu dibuat untuk perahu 

dan bahan bangunan, atau sebagai bahan bakar ketika tidak ada bahan 

bakar lain. Akar nafas digunakan oleh orang Irian untuk gabus dan 

pelampung. 

2.7  Zonasi Hutan Mangrove  

Menurut Bengen (2001) flora mangrove umumnya tumbuh membentuk 

zonasi mulai dari pinggir pantai sampai pedalaman daratan. Zonasi di hutan 

mangrove mencerminkan tanggapan ekofisiologis tumbuhan mangrove terhadap 
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gradasi lingkungan. Zonasi yang terbentuk bisa berupa zonasi yang sederhana (satu 

zonasi, zonasi campuran) dan zonasi yang kompleks (beberapa zonasi) tergantung 

pada kondisi lingkungan mangrove yang bersangkutan. Beberapa faktor lingkungan 

yang penting dalam mengontrol zonasi adalah : 

1. Pasang surut yang secara tidak langsung mengontrol dalamnya muka air (water 

table) dan salinitas air dan tanah. Secara langsung arus pasang surut dapat 

menyebabkan kerusakan terhadap anakan.  

2. Tipe tanah yang secara tidak langsung menentukan tingkat aerasi tanah, 

tingginya muka air dan drainase 

3. Kadar garam tanah dan air yang berkaitan dengan toleransi spesies terhadap 

kadar garam serta pasokan dan aliran air tawar.  

4. Cahaya yang berpengaruh terhadap pertumbuhan anakan dari species intoleran 

seperti Rhizophora, Avicennia dan Sonneratia.  

5. Pasokan dan aliran air tawar 

Menurut struktur ekosistem, secara garis besar dikenal tiga tipe formasi 

mangrove, yaitu : 

1. Mangrove Pantai: tipe ini air laut dominan dipengaruhi air sungai. Struktur 

horizontal formasi ini dari arah laut ke arah darat adalah mulai dari tumbuhan 

pionir (Avicennia  sp), diikuti oleh komunitas campuran Soneratia alba, 

Rhizophora apiculata, selanjutnya komunitas murni  Rhizophora  sp  dan 

akhirnya komunitas campuran Rhizophora–Bruguiera. Bila genangan berlanjut, 

akan ditemui komunitas murni Nypa fructicans di belakang komunitas campuran 

yang terakhir. 
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Biasanya terletak di belakang api-api dan prepat, keadaan tanah berlumpur 

lembek (dalam). Pada umumnya didominasi bakau (Rhizophora sp) dan di beberapa 

tempat dijumpai berasosiasi dengan jenis lain seperti tanjang (Bruguiera sp ). 

 

 

3. Zona Tanjang (Bruguiera) 

Terletak di belakang zona bakau, agak jauh dari laut dekat dengan daratan. 

Keadaan berlumpur agak keras, agak jauh dari garis pantai. Pada umumnya 

ditumbuhi jenis tanjang (Bruguiera spp) dan di beberapa tempat berasosiasi dengan 

jenis lain.   

 

 

Gambar 2.8. Rhizophora sp   (Blogspot. 2012) 
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2.8  Pertumbuhan  

Salah satu ciri organisme adalah tumbuh. Tumbuhan tumbuh dari kecil 

menjadi besar. Pertumbuhan diartikan sebagai suatu proses pertambahan ukuran atau 

volume serta jumlah sel secara irreversibel, yaitu tidak dapat kembali kebentuk 

semula. Pertumbuhan merupakan hasil interaksi antara faktor dalam dan faktor luar. 

Faktor dalam adalah faktor yang terdapat di dalam tubuh organisme, antara lain sifat 

genetik yang ada di dalam gen, dan hormon yang merangsang pertumbuhan. Faktor 

luar adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan misalnya nutrien dan air, cahaya, 

suhu, kelembapan, dan oksigen (Syamsuri, 2007).  

Pertumbuhan tanaman bakau menurut Thojib (1988) pertumbuhn pohon 

merupakan hasil interaksi antara faktor lingkungan dan faktor genetik yang 

mengontrol kualitas seperti tinggi dan keliling pohon dan kuantitasnya. Baker (1950) 

dalam Syah (2011) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pertumbuhan pada 

suatu pohon adalah pertambahan tumbuh dalam besar dan pembentukan jaringan 

baru, pertumbuhan tersebut dapat diukur dari pertambahan tinggi dan diameter 

batang dan pertambahan jumlah daun .  

2.9  Faktor – Faktor Lingkungan Untuk Pertumbuhan Mangrove  

Menurut Departemen  Kehutanan (1992), kondisi ekologis yang mengatur 

dan memelihara kelestarian ekosistem mangrove sangat tergantung pada kondisi 

berimbangnya jumlah ketersedian air tawar dan air masin yang cukup. Menurut 

Parcival and Womersley (1975) dalam Kusmana (1995) lebih lanjut menyatakan 

bahwa kondisi lingkungan yang mempengaruhi hutan mangrove adalah kondisi 

sedimentasi, erosi laut dan sungai, penggenangan pasang surut dan kondisi garam 
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tanah serta kondisi akibat eksploitasi. Beberapa faktor lingkungan yang 

mempengaruhi pertumbuhan mangrove di suatu lokasi adalah : 

A. Fisiografi pantai  

Fisiografi pantai dapat mempengaruhi komposisi, distribusi spesies dan lebar 

hutan mangrove. Pada pantai yang landai, komposisi ekosistem mangrove lebih 

beragam jika dibandingkan dengan pantai yang terjal. Hal ini disebabkan karena 

pantai landai menyediakan ruang yang lebih luas untuk tumbuhnya mangrove 

sehingga distribusi spesies menjadi semakin luas dan lebar. Pada pantai yang terjal 

komposisi, distribusi dan lebar hutan mangrove lebih kecil karena kontur yang terjal 

menyulitkan pohon mangrove untuk tumbuh. 

B. Pasang  

Pasang yang terjadi di kawasan mangrove sangat menentukan zonasi tumbuhan 

dan komunitas hewan yang  berasosiasi dengan ekosistem mangrove. Secara rinci 

pengaruh pasang terhadap pertumbuhan mangrove dijelaskan sebagaiberikut: 

 Lama Pasang 

1. Lama terjadinya pasang di kawasan mangrove dapat mempengaruhi perubahan 

salinitas air dimana salinitas akan meningkat pada saat pasang dan sebaliknya 

akan menurun pada saat air laut surut 

2. Perubahan salinitas yang terjadi sebagai akibat lama terjadinya pasang merupakan 

faktor pembatas yang mempengaruhi distribusi spesies secara horizontal. 

3. Perpindahan massa air antara air tawar dengan air laut mempengaruhi distribusi 

vertikal organisme. 
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 Durasi Pasang 

1. Struktur dan kesuburan mangrove di suatu kawasan yang memiliki jenis pasang 

diurnal, semi diurnal, dan campuran akan berbeda. 

2. Komposisi spesies dan distribusi areal yang digenangi berbeda menurut durasi 

pasang atau frekuensi penggenangan. Misalnya : penggenagan sepanjang waktu 

maka jenis yang dominan adalah Rhizophora mucronata dan jenis Bruguiera 

serta Xylocarpus kadang-kadang ada. 

 Rentang Pasang 

1. Akar tunjang yang dimiliki Rhizophora mucronata menjadi lebih tinggi pada 

lokasi yang memiliki pasang yang tinggi dan sebaliknya 

2. Pneumatophora Sonneratia sp  menjadi lebih kuat dan panjang pada lokasi yang 

memiliki pasang yang tinggi.  

C. Gelombang dan Arus  

1. Gelombang dan arus dapat merubah struktur dan fungsi ekosistem mangrove. 

Pada lokasi-lokasi yang memiliki gelombang dan arus yang cukup besar 

biasanya hutan mangrove mengalami abrasi sehingga terjadi pengurangan luasan 

hutan. 

2. Gelombang dan arus juga berpengaruh langsung terhadap distribusi spesies 

misalnya buah atau semai Rhizophora terbawa gelombang dan arus sampai 

menemukan substrat yang sesuai untuk menancap dan akhirnya tumbuh. 

3. Gelombang dan arus berpengaruh tidak langsung terhadap sedimentasi pantai 

dan pembentukan padatan-padatan pasir di muara sungai. Terjadinya 

sedimentasi dan padatan-padatan pasir ini merupakan substrat yang baik untuk 

menunjang pertumbuhan mangrove. 
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4. Gelombang dan arus mempengaruhi daya tahan organisme akuatik melalui 

transportasi nutrien-nutrien penting dari mangrove ke laut. Nutrien-nutrien yang 

berasal dari hasil dekomposisi serasah maupun yang berasal dari run off daratan 

dan terjebak dihutan mangrove akan terbawa oleh arus dan gelombang ke laut 

pada saat surut. 

D. Iklim  

Mempengaruhi perkembangan tumbuhan dan perubahan faktor fisik (substrat 

dan air). Pengaruh iklim terhadap pertumbuhan mangrove melalui cahaya, curah 

hujan, suhu, dan angin. Penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Cahaya 

 Cahaya  berpengaruh terhadap proses fotosintesis, respirasi, fisiologi, dan 

struktur fisik mangrove 

 Intensitas, kualitas, lama (mangrove adalah tumbuhan long day plants yang 

membutuhkan intensitas cahaya yang tinggi sehingga sesuai untuk hidup di 

daerah tropis) pencahayaan mempengaruhi pertumbuhan mangrove 

 Laju pertumbuhan tahunan mangrove yang berada di bawah naungan sinar 

matahari lebih kecil dan sedangkan laju kematian adalah sebaliknya 

 Cahaya berpengaruh terhadap perbungaan dan germinasi dimana tumbuhan yang 

berada di luar ke lompok (gerombol) akan menghasilkan lebih banyak bunga 

karena mendapat sinar matahari lebih banyak daripada  tumbuhan yang berada 

di dalam gerombol. 
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2. Curah hujan 

 Jumlah, lama, dan distribusi hujan mempengaruhi perkembangan tumbuhan 

mangrove 

 Curah hujan yang terjadi mempengaruhi kondisi udara, suhu air, salinitas air dan 

tanah 

 Curah hujan optimum pada suatu lokasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan 

mangrove adalah yang berada pada kisaran 1500-3000 mm/tahun 

3. Suhu 

 Suhu berperan penting dalam proses fisiologis (fotosintesis dan respirasi) 

 Produksi daun baru Avicennia marina terjadi pada suhu 18-20º C dan 

jika    suhu lebih tinggi maka produksi menjadi berkurang 

 Rhizophora stylosa, Ceriops, Excocaria, Lumnitzera  tumbuh optimal pada suhu 

26-28º C 

 Bruguiera tumbuh optimal pada suhu 27º C, dan Xylocarpus tumbuh optimal 

pada suhu 21-26º C 

E.  Salinitas                      

1. Salinitas optimum yang dibutuhkan mangrove untuk tumbuh berkisar antara 

10-30 ppt 

2. Salinitas secara langsung dapat mempengaruhi laju pertumbuhan dan zonasi 

mangrove, hal ini terkait dengan frekuensi penggenangan 

3. Salinitas air akan meningkat jika pada siang hari cuaca panas dan dalam 

keadaan pasang 

4. Salinitas air tanah lebih rendah dari salinitas air 

 



34 
 

F.  Oksigen Terlarut  

1. Oksigen terlarut berperan penting dalam dekomposisi serasah karena bakteri 

dan fungsi yang bertindak sebagai dekomposer membutuhkan oksigen untuk 

kehidupannya. 

2. Oksigen terlarut juga penting dalam proses respirasi dan fotosintesis  

3. Oksigen terlarut berada dalam kondisi tertinggi pada siang hari dan kondisi 

terendah pada malam hari 

G.  Substrat             

1. Karakteristik substrat merupakan faktor pembatas terhadap pertumbuhan 

mangrove 

2. Rhizophora mucronata dapat tumbuh baik pada substrat yang dalam tebal 

dan berlumpur 

3. Avicennia marina dan Bruguiera hidup pada tanah lumpur berpasir 

4. Tekstur dan konsentrasi ion mempunyai susunan jenis dan 

kerapatantegakan Misalnya jika komposisi substrat lebih banyak liat (clay) 

dan debu (silt) maka tegakan menjadi lebih rapat 

5. Konsentrasi kation Na>Mg>Ca atau K akan membentuk konfigurasi hutan 

Avicennia/Sonn ratia/Rhizophora/Bruguiera  

6. Mg>Ca>Na atau K yang ada adalah Nipah 

7. Ca>Mg, Na atau K yang ada adalah Melauleuca 

H.  Hara  

Unsur hara yang terdapat di ekosistem mangrove terdiri dari hara inorganik 

dan organik. 

1. Inorganik : P,K,Ca,Mg,Na 
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2. Organik : Allochtonous dan Autochtonous (fitoplankton, bakteri, alga) 

Macnae dan Kalk (1962) dalam Sukardjo (1981) menyatakan bahwa tinggi 

pohon-pohon mangrove dipengaruhi oleh faktor-faktor salinitas air, drainase air 

dan pasang surut. Biasanya pada daerah dengan air tanah mendekati permukaan 

dan mempunyai aerasi baik, kondisi dan tinggi vegetasinya seragam. Kemudian 

vegetasi mangrove akan menjadi pendek jika mendekati zona dengan kondisi 

permukaan air jauh dari permukaan. 

2.10  Adaptasi Mangrove Terhadap Habitatnya 

2.10.1 Adaptasi Flora Mangrove  

a. Adaptasi Terhadap Konsentrasi Garam Tinggi 

Dalam kaitannya dengan adaptasi teradap kandungan garam, 

mangrove dikelompokan menjadi : (1) Salt- excreting mangrove (Avicennia, 

Aegialitis, Aegiceras) dan (2) non- salt excreting mangrove (Rhizophora, 

Bruguiera, Sonneratia, dan lain- lain). Sehubungan dengan ini Hutching 

dan saenger (1987) mengemukakan tiga cara mangrove beradaptasi 

terhadap garam sebagai berikut:  

(1) Sekresi Garam (salt extrusion/ salt secretion) 

Flora mangrove menyerap air dengan salinitas tinggi kemudian 

mengeksekresikan garam dengan kelenjar garam yang terdapat pada daun. 

Mekanisme ini dilakukan oleh Avicennia, Sonneratia, Aegiceras, Aegialitis, 

Acanthus, Laguncularia dan Rhizophora (melalui unsur- unsur  gabus pada 

daun). 
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(2) Mencegah masuknya garam (salt exclusion) 

Flora mangrove menyerap air tetapi mencegah masuknya garam, 

melalui saringan (ultra filter ) yang beradaptasi pada akar. Mekanisme ini 

dilakukan oleh rhizophora, ceriops, Sonneratia, Avicennia, Osbornia, 

Bruguiera, Excoecaria, Aegiceras, Aegalitis, dan Acrostichum.   

(3) Akumulasi Garam (salt accumulation) 

Flora mangrove sering kali menyimpan Na dan Cl pada bagian kulit 

kayu, akar dan daun yang lebih tua. Daun penyimpan garam umumnya 

sukulen dan pengguguran daun sukulen ini diperkirakan merupakan 

mekanisme mengeluarkan kelebihan garam yang dapat menghambat 

pertumbuhan dan pembentukan buah. Mekanisme adaptasi akumulais garam 

ini terdapat pada Excoecaria, Lumnitzera, Avicennia, Osbornia, Rhizophora, 

Sonneratia, dan Xylocarpus.  

b. Adaptasi Terhadap Substrat Lumpur Dan Kondisi Tergenang  

Untuk menghadapi habitatnya berupa substrat lumpur dan selalu 

dalam kondisi tergenang (reaksi anaerob), flora mangrove beradaptasi 

dengan kuat dan membantu mendapatkan oksigen. Bentuk perakaran 

mangrove tersebut adalah sebagai berikut:  

(1) Akar Pasak (Pneumatophore) 

Akar pasak berupa akar yangmuncul dari sistem akar kabel dan 

memanjang ke luar ke arah udara seperti pasak. Akar pasak ini terdapat 

pada Avicenniea dan Sonnneratia.  
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(2) Akar Lutut (Knee root) 

Akar lutut merupakan modifikasi dari akar kabel yang pada awalnya 

tumbuh ke arah permukaan substrat kemudian melengkung menuju ke 

substrat lagi. Akar lutut seperti ini terdapat pada bruguiera spp.  

(3) Akar Tunjang (Stilt root) 

Akar tunjang merupakan akar (cabang- cabang akar) yang keluar dari 

batang dan tumbuh ke dalam sustrat. Akar ini terdapat pada rhizophora spp. 

(4) Akar Papan (Buttres root) 

Akar papan hampir sama dengan akar tunjang tetapi akar ini melebar 

menjadi bentuk lempeng, mirip struktur silet. Akar ini terdapat pada 

heritiera.  

(5) Akar Gantung (Aerial root) 

Akar gantung adalah akar yang tidak bercabang yang muncul dari 

batang ataau cabang bagian bawah tetapi biasanya tidak mencapai substrat. 

Akar gantung terdapat pada Rhizophora, Avicennia dan Acanthus.  

2.11 Al- Quran dan As-Sunnah tentang Lingkungan Hidup 

Pendidikan yang baru dan termasuk paling penting pada masa sekarang ialah 

pendidikan lingkungan. Pendidikan tersebut berkaitan dengan pengetahuan 

lingkungan di sekitar manusia dan menjaga berbagai unsurnya yang dapat 

mendatangkan ancaman kehancuran, pencemaran, atau perusakan. Pendidikan 

lingkungan telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Abu 

Darda’ ra. pernah menjelaskan bahwa di tempat belajar yang diasuh oleh Rasulullah 

SAW telah diajarkan tentang pentingnya bercocok tanam dan menanam pepohonan 

serta pentingnya usaha mengubah tanah yang tandus menjadi kebun yang subur. 



38 
 

Perbuatan tersebut akan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah SWT dan 

bekerja untuk memakmurkan bumi adalah termasuk ibadah kepada Allah SWT 

(Yusuf, 1997). 

Pendidikan lingkungan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan 

wahyu, sehingga banyak kita jumpai ayat-ayat ilmiah Al-Qur’an dan As Sunnah 

yang membahas tentang lingkungan. Pesan-pesan Al-Qur’an mengenai lingkungan 

sangat jelas dan prospektif. Ada beberapa tentang lingkungan dalam Al-Qur’an, 

antara lain : lingkungan sebagai suatu sistem, tanggung jawab manusia untuk 

memelihara lingkungan hidup, larangan merusak lingkungan, sumber daya vital dan 

problematikanya, peringatan mengenai kerusakan lingkungan hidup yang terjadi 

karena ulah tangan manusia dan pengelolaan yang mengabaikan petunjuk Allah serta 

solusi pengelolaan lingkungan (Abdul, 1997). 

Adapun As-Sunnah lebih banyak menjelaskan lingkungan hidup secara rinci 

dan detail. Karena Al-Qur’an hanya meletakkan dasar dan prinsipnya secara global, 

sedangkan As-Sunnah berfungsi menerangkan dan menjelaskannya dalam bentuk 

hukum-hukum, pengarahan pada hal-hal tertentu dan berbagai penjelasan yang lebih 

rinci:  

1. Lingkungan Sebagai Suatu Sistem  

Suatu sistem terdiri atas komponen-komponen yang bekerja secara teratur 

sebagai suatu kesatuan. Atau seperangkat unsur yang secara teratur saling 

berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Menurut Depdikbud, 1990. 

Lingkungan terdiri atas unsur biotik (manusia, hewan, dan tumbuhan) dan 

abiotik (udara, air, tanah, iklim dan lainnya). Allah SWT berfirman : 
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“ Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-

gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. 

Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, 

dan (Kami menciptakannya pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali 

bukan pemberi rezeki kepadanya.” (QS. 15 : 19-20) 

Menurut undang- undang no 4 tahun 1982. Hal ini senada dengan pengertian 

lingkungan hidup, yaitu sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua 

benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya 

yang menentukan perikehidupan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup 

lainnya. Atau bisa juga dikatakan sebagai suatu sistem kehidupan dimana 

terdapat campur tangan manusia terhadap tatanan ekosistem.  

2. Pembangunan Lingkungan Hidup 

Lingkungan hidup sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan manusia 

guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah SWT berfirman : 

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di 
segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizki-Nya. Dan hanya 
kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. 67 : 15) 

 

Akan tetapi, lingkungan hidup sebagai sumber daya mempunyai regenerasi 

dan asimilasi yang terbatas. Selama eksploitasi atau penggunaannya di bawah 

batas daya regenerasi atau asimilasi, maka sumber daya terbaharui dapat 

digunakan secara lestari. Akan tetapi apabila batas itu dilampaui, sumber daya 

akan mengalami kerusakan dan fungsinya sebagai faktor produksi dan konsumsi 

atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan (Otto, 1997).  

Oleh karena itu, pembangunan lingkungan hidup pada hakekatnya untuk 

pengubahan lingkungan hidup, yakni mengurangi resiko lingkungan dan atau 
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memperbesar manfaat lingkungan. Sehingga manusia mempunyai tanggung 

jawab untuk memelihara dan memakmurkan alam sekitarnya. Allah SWT 

berfirman : 

“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh 
berkata : “Hai kaumku, sembalah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu 
Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan 
menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, 
kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat 
(rahmat-Nya) dan lagi memperkenankan (do’a hamba-Nya).” (QS. 11 : 
61) 

Upaya memelihara dan memakmurkan tersebut bertujuan untuk 

melestarikan daya dukung lingkungan yang dapat menopang secara 

berkelanjutan pertumbuhan dan perkembangan yang kita usahakan dalam 

pembangunan. Walaupun lingkungan berubah, kita usahakan agar tetap pada 

kondisi yang mampu untuk menopang secara terus-menerus pertumbuhan dan 

perkembangan, sehingga kelangsungan hidup kita dan anak cucu kita dapat 

terjamin pada tingkat mutu hidup yang makin baik. Konsep pembangunan ini 

lebih terkenal dengan pembangunan lingkungan berkelanjutan (Bruce, 2000). 

Tujuan tersebut dapat dicapai apabila manusia tidak membuat kerusakan di bumi, 

sebagaimana firman Allah SWT : 

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 
memperbaikinya dan berdo’alah kepada-Nya dengan rasa takut dan 
harapan. Sesungguhnya Allah amat dekat kepada orang yang berbuat 
baik.” (QS. 7 : 56) 

Berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan, Rasulullah SAW mengajarkan 

kepada kita tentang beberapa hal, diantaranya agar melakukan penghijauan, 

melestarikan kekayaan hewani dan hayati, dan lain sebagainya.  

“Barangsiapa yang memotong pohon Sidrah maka Allah akan 
meluruskan kepalanya tepat ke dalam neraka.” (HR. Abu Daud dalam 
Sunannya)  

“Barangsiapa di anatara orang Islam yang menanam tanaman maka 
hasil tanamannya yang dimakan akan menjadi sedekahnya, dan hasil 
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tanaman yang dicuri akan menjadi sedekah. Dan barangsiapa yang 
merusak tanamannya, maka akan menjadi sedekahnya sampai hari 
Kiamat.” (HR. Muslim) 

 “Setiap orang yang membunuh burung pipit atau binatang yang lebih besar 

dari burung pipit tanpa ada kepentingan yang jelas, dia akan dimintai 

pertanggungjawabannya oleh Allah.” Ditanyakan kepada Nabi :  “Wahai 

Rasulullah, apa kepentingan itu ?” Rasulullah menjawab : “Apabila burung itu 

disembelih untuk dimakan, dan tidak memotong kepalanya kemudian dilempar 

begitu saja ” (Imam). 

3. Solusi Pengelolaan Lingkungan 

Proses kerusakan lingkungan berjalan secara progresif dan membuat 

lingkungan tidak nyaman bagi manusia, bahkan jika terus berjalan akan dapat 

membuatnya tidak sesuai lagi untuk kehidupan kita. Itu semua karena ulah 

tangan manusia sendiri, sehingga bencananya juga akan menimpa manusia itu 

sendiri QS. 30 : 41-42. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, pendekatan yang dapat kita lakukan 

diantaranya dengan pengembangan Sumber Daya Manusia yang handal, 

pembangunan lingkungan berkelanjutan, dan kembali kepada petunjuk Allah 

SWT dan Rasul-Nya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adapun syarat SDM 

handal antara lain SDM sadar akan lingkungan dan berpandangan holistis, sadar 

hukum, dan mempunyai komitmen terhadap lingkungan. 

Kita diajarkan untuk hidup serasi dengan alam sekitar kita, dengan sesama 

manusia dan dengan Allah SWT. Allah berfirman : “Dan tiadalah Kami 

mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmatan lil’alamiin” (QS. 21 : 107). 

Pandangan hidup ini mencerminkan pandangan yang holistis terhadap kehidupan 

kita, yaitu bahwa manusia adalah bagian dari lingkungan tempat hidupnya. 
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Dalam pandangan ini sistem sosial manusia bersama dengan sistem biogeofisik 

membentuk satu kesatuan yang disebut ekosistem sosiobiogeofisik, sehingga 

manusia merupakan bagian dari ekosistem tempat hidupnya dan bukannya hidup 

diluarnya. Oleh karenanya, keselamatan dan kesejahteraan manusia tergantung 

dari keutuhan ekosistem tempat hidupnya. Jika terjadi kerusakan pada 

ekosistemnya, manusia akan menderita. Karena itu walaupun biogeofisik 

merupakan sumberdaya bagi manusia, namun pemanfaatannya untuk kebutuhan 

hidupnya dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi kerusakan pada ekosistem. 

Dengan begitu manusia akan sadar terhadap hukum yang mengatur lingkungan 

hidup dari Allah SWT dan komitmen terhadap masalah-masalah lingkungan 

hidup. 

Pandangan holistik juga berarti bahwa semua permasalahan kerusakan dan 

pengelolaan lingkungan hidup harus menjadi tanggung jawab oleh semua pihak 

(pemerintah, LSM, masyarakat, maupun orang perorang) dan semua wilayah 

(baik lokal, regional, nasional, maupun internasional). Atau dalam konsep Partai 

Keadilan, lingkungan hidup harus dikelola secara integral, global dan universal 

menuju prosperity dan sustainability (Departemen, 1999). 

2.12 Tinjauan Umum Tentang Sumber Belajar  

2.12.1 Pengertian Sumber Belajar  

Sumber belajar adalah semua sumber yang dapat dipakai oleh peserta 

belajar, baik secara individual maupun kelompok untuk memudahkan 

terjadinya proses belajar (Hamalik, 1989)  

Sedangkan menurut AECT, 1977 yang dikutip dari Ali Muhtadi 

mengartikan sumber belajar sebagai semua sumber (data, manusia, dan 
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barang) yang dapat dipakai oleh pelajar sebagai suatu sumber tersendiri atau 

dalam kombinasi untuk memperlancar belajar meliputi pesan, orang, material, 

alat, teknik, dan lingkungan.  

Jadi, dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan untuk 

sumber belajar sendiri adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

membantu tiap orang untuk belajar menampilkan kompetensinya.  

2.12.2 Fungsi Sumber Belajar 

Segala sesuatu yang secara fungsioanal dapat dimanfaatkan dan digunakan 

untuk menunjang, memelihara dan memperkaya proses pembelajaran. Dapat berupa 

benda nyata, model, media cetak, media audio visual, keadaan sekitar, proses, 

prosedur, dan sebagainya.  

Untuk Fungsi utama sumber belajar adalah untuk memperbaiki, memelihara 

dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Diantaranya 

yakni:  

 Meningkatkan produktivitas pembelajaran  

 Lebih memantapkan pembelajaran  

 Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual 

 Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran 

 Memungkinkan belajar secara seketika 

 Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas 

 Menembus batas jam pelajaran formal 

 Mendorong dinamika dan kegiatan belajar mandiri siswa 

 Memelihara iklim akademis dalam proses pembelajaran 

 Mengatasi keterbatasan guru 
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 Memperluas pemahaman dan wawasan siswa 

 Antisipatif dan proaktif terhadap perkembangan 

2.12.3 Kegunaan Sumber Belajar 

Adapun beberapa kegunaan sumber belajar yakni :  

 Dapat meningkatkan intensitas minat dan perhatian para siswa terhadap 

materi pelajaran yang disajikan 

 Dapat memelihara suasana belajar yang solid, kreatif dinamis dan 

menyenagkan 

 Dapat membuka peluang bagi para siswa untuk lebih leluasa dalam 

memperdalam, menganalisa, dan mencari makna dari materi pelajaran yang 

mereka pelajari 

 Dapat mendorong para siswa untuk melakukan terobosan akademis melalui 

pendekatan berpikir inovatif 

 Dapat menghindarkan para siswa dari dampak yang kurang baik dari adanya 

keterbatasan kemampuan, waktu dan ruang, serta kesempatan belajar yang 

produktif  

 Dapat menggantikan posisi dan kehadiran guru manakala berhalangan 

 Dapat terpeliharanya nuansa akademis dan proses pembelajaran yang 

berkualitas di sekolah.  

2.12.4 Jenis sumber Belajar 

 Dilihat dari segi perancangannya 

 Sumber Belajar yang dirancang (learning resources by design) Sumber- 

sumber yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen 
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sistem intruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan 

bersifat formal 

 Sumber Belajar yang dimanfaatkan (learning resources by utilization)  

Sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan 

keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dimanfaatkan untuk keperluan 

pembelajaran, sumber belajar yang ada di masyarakat.  

 Secara umum sumber belajar dapat dikategorikan ke dalam enam jenis, yaitu:   

1. Pesan : Informasi yang harus disalurkan oleh komponen lain berbentuk ide, 

fakta, pengertian, data 

2. Orang : Orang yang menyimpan informasi tidak termasuk yang menjalankan 

fungsi pengembangan dan pengolahan sumber belajar. 

3. Bahan : Sesuatu, bisa disebut software yang mengandung pesan untuk 

disajikan melalui pemakaian alat. 

4. Peralatan : Sesuatu, bisa disajikan yang ada di dalam software.  

5. Teknik / Metode : Prosedur yang disiapkan dalam mempergunakan bahan 

pelajaran, peralatan, situasi, dan orang yang menyampaikan pesan 

6. Lingkungan : Situasi sekitar dimana pesan disampaikan 

2.12.5 Kriteria Memilih Sumber Belajar 

Adapun dua kriteria untuk memilih sumber belajar  yakni  

 Kriteria Umum 

Merupakan ukuran dasar dalam memilih sumber belajar diantaranya : 

 Ekonomis dalam pengertian murah, tidak terpatok pada harganya 

yang selalu rendah, tapi dapat juga pemanfaatannya dalam jangka 

panjang. 
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 Praktis dan sederhana, tidak memerlukan pelayanan sampingan yang 

sulit dan langka 

 Mudah diperoleh, dekat, tersedia dimana- mana dan tidak perlu 

diadakan dan dibeli.  

 Fleksibel, dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan intruksional 

dan tidak dipengaruhi oleh faktor luar 

 Komponen- komponennya sesuai dengan tujuan, hal ini untuk 

menghindari hal- hal yang ada di luar kemampuan guru.   

 Kriteria Berdasarkan Tujuan 

Beberapa kriteria memilih sumber belajar berdasarkan tujuan diantaranya 

adalah : 

 Memotivasi, bertujuan membangkitkan minat, mendorong 

partisipasi, merangsang pertanyaan- pertanyaan, memperjelas 

masalah dan sebagainya.  

 Pengajar, untuk mendukung kegiatan belajar mengajar  

 Penelitian, merupakan bentuk yang dapat diobservasi, dianalisi, 

dicatat secara teliti dan sebagainya. 

 Memecahkan masalah 

 Prestasi, ditekankan sumber sebagu alat, metode, atau strategi 

penyampaian pesan.  

2.12.6 Strategi Merancang Sumber Belajar 

Adapun beberapa strategi merancang sumber belajar diantaranya, yakni :   

 Mengidentifikasi karakteristik sumber belajar yang akan digunakan 
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 Sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran 

 Sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan guru 

 Seumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan siswa   

2.12.7 Buku Pengayaan Pengetahuan berupa Buku Notebook Sebagai Sumber 

Belajar 

Buku pengayaan pengetahuan sendiri merupakan buku teks yang merupakan 

sejenis pengetahuan yang bisa digunakan oleh masyarakat umum maupun sekolah, 

akan tetapi buku ini bukan merupakan buku pengetahuan utama yang digunakan 

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Penyusunan media buku teks berupa 

buku notebook yang merupakan pengembangan dari penelitian uji perbedaan 

pertumbuhan berbagai jenis bakau di pantai Indra Kilo Kabupaten Pacitan.   

2.12.7.1. Buku Saku sebagai sumber belajar  

 Buku merupakan sebuah media pembelajaran yang mempunyai keuntungan 

yang banyak bagi para pemakainya, karena dapat menambah berbagai pengetahuan 

dan informasi. Di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional buku 

dikelompokkan ke dalam dua jenis yaitu buku teks pelajaran dan buku untuk 

perpustakaan sekolah. Buku teks pelajaran adalah buku wajib yang memuat tentang 

materi pelajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Buku teks 

pelajaran wajib digunakan untuk dipakai oleh guru dan siswa di sekolah sebagai 

acuan dalam proses pembelajaran. Sedangkan buku perpustakaan sifatnya tidak 

wajib, biasanya termasuk buku panduan guru dan buku referensi yang dapat 

digunakan untuk menambah dan memperkaya pengetahuan (Sitepu, 2008). 
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Adapun Kelebihan dan kekurangan media buku. Kelebihan, Sebagai sebuah 

media pembelajaran buku memiliki berbagaimacam kelebihan-kelebihan yang dapat 

dirasakan oleh para pembaca buku. Buku dianggap sebagai media yang bersifat 

efisien dan memiliki isi yang sangat komplit, ini terbukti masih banyaknya orang 

yang mempergunakan buku dalam proses pembelajaran. Menurut beberapa pakar 

penguasaan sebuah materi banyak menggunakan indera penglihatan yaitunya mata. 

Jadi secara tidak langsung buku merupakan sarana dalam belajar yang membuat para 

pembacanya memahami ilmu yang terdapat dalam buku itu sendiri. Dalam buku 

terdapat bahasa - bahasa yang dapat membuat para pembaca tertarik untuk 

membacanya. Artinya buku menggunakan bahasa yang komunikatif dan mudah 

dipahami.  Kelemahan yang ada pada sebuah buku biasanya terdapat pada isi buku 

itu sendiri. Sebuah riset yang dilakukan oleh Sri Redjeki (1997), misalnya, 

menunjukkan bahwa buku-buku pelajaran yang dikonsumsi pelajar Indonesia 

tertinggal 50 tahun dari perkembangan terbaru sains modern. 

Adapun beberapa kelemahan isi buku:  

1. Bahasanya kurang bagus dan terlalu tinggi, sehingga sulit untuk bisa diterima 

atau dipahami oleh anak usia sekolah dasar maupun guru mata pelajaran.  

2. Materinya terlalu banyak. Dalam penyampaiannya sering loncat-loncat.  

3. Banyak buku merupakan terjemahan buku asing, yang tak sesuai dengan kondisi 

lingkungan masyarakat Indonesia.  

4. Pembahasan materi hanya menyangkut yang pokok. Tak ada penjelasan lebih 

lanjut sehingga materi pelajarannya bisa mudah dipahami oleh para siswa.  

Menurut (Setyono, dkk, 2013: 121) “buku saku diartikan buku dengan 

ukurannya yang kecil, ringan, dan bisa disimpan di saku, sehingga praktis untuk 
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dibawa kemana-mana, dan kapan saja bisa dibaca”. Definisi lain menyatakan bahwa 

“buku saku merupakan buku dengan ukuran kecil seukuran saku sehingga efektif 

untuk dibawa kemana-mana dan dapat dibaca kapan saja pada saat dibutuhkan”. 

(Eliana D & Solikhah, 2012)  

Menurut (Yuliani & Herlina, 2015: 105) bahwa “buku saku adalah suatu 

buku yang berukuran kecil yang mana berisi informasi yang dapat disimpan di saku 

sehingga mudah dibawa kemana-mana. Menurut Sulistyani (Yuliani & Herlina, 2015: 

105) Pocket book (buku saku) dicetak dengan ukuran yang kecil agar lebih efisien, 

praktis dan mudah dalam menggunakan”. Menurut Arsyad (Laksita dkk, 2013: 15) 

“Pocket book termasuk dalam media cetak maka juga perlu memperhatikan hal-hal 

saat merancang media pembelajaran berupa cetak seperti: (1) konsistensi 

penggunaan simbol dan istilah (2) penulisan materi secara singkat dan jelas (3) 

penyusunan teks materi pada pocket book sedemikian rupa sehingga mudah 

dipahami; (4) memberikan kotak atau label khusus pada rumus, penekanan materi, 

dan contoh soal; (5) memberikan warna dan desain yang menarik pada pocket 

book  (6) ukuran font standar isi 9-10 point, jenis font menyesuaikan isinya" 

2.12.8 Pemanfaatan Sebagai Sumber Belajar Biologi 

` 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” 
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2.13 Kerangka Konsep 
 

 
 

          

          

          

          

          

          

          

      

 

          

          

          

           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

4  Jenis mangrove 

Rhizophora. sp 
 

Uji 
Pertumbuhan 

Parameter Yang 
Diamati Yaitu 

Jumlah Daun dan 
Tinggi Tumbuh 

Tanaman  

Dimanfaatkan Sebagai 
Sumber Belajar 

Biologi yakni Buku 
Non Teks berupa 

Sketsa  
“Ayo Menanam Bakau 

Di Pantai”  

Sonneratia. sp 

Benih/ Propagul  

Avicennia. sp 

Bibit 

Brugeria. sp 

Faktor Internal 

- Genetik  
- Kondisi kulit ibit 
- Kadar air bibit 

Gambar 2.11. Kerangka Konsep  

Faktor Eksternal 

- Kondisi lingkungan  
- Jenis Tanaman 
- Pengolahan 
- Penyimpanan  



51 
 

2.14 Hipotesis Penelitian 

1. Ada Perbedaan Pertumbuhan Berbagai Jenis Bakau di Pantai Mangrove 

Indrokilo Kabupaten Pacitan Sebagai Sumber Belajar Biologi.  


