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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum Keanekaragaman 

Indonesia menjadi salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia dan dikenal 

sebagai Negara “Megabiodiversity” (Triono, 2013). Menurut Supriatna (2008) 

menyatakan bahwa keanekaragaman hayati cukup banyak, tetapi salah satu 

definisi yang mudah dicerna yaitu keanekaragaman hayati adalah kekayaan hidup 

di bumi, jutaan tumbuhan, hewan dan mikro organisme, genetika yang 

dikandungnya, dan ekosistem yang dibangunnya menjadi lingkungan hidup. 

Menurut Indrawan, Primack & Supriatna (2007) keanekaragaman hayati dapat 

digolongkan menjadi tiga tingkat, yaitu:  

1) Keanekaragaman genetik. Variasi genetik dalam satu spesies baik diantara

populasi-populasi yang terpisah secara geografis, maupun diantara individu-

individu dalam satu populasi.

2) Keanekaragaman spesies. Hal ini mencakup semua spesies di bumi, termasuk

bakteri dan protista serta spesies dari kingdom bersel banyak (tumbuhan,

jamur, hewan, yang bersel banyak atau multiseluler).

3) Keanekaragaman komunitas. Komunitas biologi yang berbeda serta

asosiasinya dengan lingkungan fisik (ekosistem) masing-masing.

Keanekaragaman spesies menggambarkan seluruh cakupan adaptasi ekologi

serta menggambarkan evolusi spesies terhadap lingkungan tertentu, 

keanekaragaman genetik memungkinkan spesies untuk memelihara daya 

reproduksinya, tahan penyakit dan beradaptasi terhadap perubahan kondisi, 
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keanekaragaman komunitas merupakan tanggapan bersama oleh spesies kondisi 

lingkungan yang berbeda-beda. 

2.2 Tinjauan Umum Pola Sebaran 

Suatu proses atau peristiwa penyebaran organisme pada suatu tempat dan 

waktu tertentu disebut dengan distribusi. Berdasarkan unsur tempat dan waktu 

tersebut sehingga distribusi organisme/ binatang dapat digolongkan menjadi 3 tipe 

yaitu: distribusi geografis, distribusi ekologis dan distribusi geologis. Distribusi 

geografis adalah penyebaran spesies binatang berdasarkan tempat ditemukannya, 

distribusi ekologis adalah penyebaran spesies binatang yang berhubungan dengan 

habitat atau lingkungan mereka, sedangkan distribusi geologis adalah distribusi 

suatu spesies organisme yang berhubungan dengan waktu dan periode umur 

spesies itu terdapat (Burhanuddin, 2016). Distribusi hewan di alam dapat 

dikelompokkan atas tiga bentuk yaitu bentuk teratur (uniform), random, 

berkelompok (clump). Bentuk teratur (uniform) yaitu yang individu-individunya 

tersebar teratur di lokasi penyebarannya, bentuk random yaitu individu tersebar 

secara sembarangan di daerah tersebut, bentuk berkelompok yaitu individu selalu 

mengelompok dan jarang di temukan sendiri-sendiri (Suin, 2012). 

 

 

 

 

 
(1) (2) (3) 

Gambar 2.1 Pola Sebaran Populasi 

(1) Acak (2) Mengelompok, (3) Merata/Seragam 

Sumber: (Tarumingkeng, 1994) 
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Menurut Burhanuddin (2014), menyatakan bahwa faktor-faktor penghalang 

distribusi ikan, berdasarkan sifat barrier dibagi atas 3 golongan besar yaitu: 

1) Barrier fisik (physical barriers): dalam golongan ini misalnya tanah (ikan dan 

hewan air lain), iklim, suhu, kedalaman air, cahaya, arus (spesies tertentu). 

2) Barrier kimiawi (chemical barriers): dalam golongan ini termasuk misalnya 

kadar garam, sifat kimiawi perairan, lainnya (bagi jenis-jenis ikan tertentu). 

3) Barrier biologis (Biological barriers): dalam golongan ini termasuk misalnya 

faktor-faktor makanan, persaingan, predator, penyakit dan kepadatan populasi 

(terutama ikan yang biasa schooling). 

2.3 Tinjauan Umum Ikan Glodok (Familia: Gobiidae) 

2.3.1 Pengertian 

Ikan Glodok merupakan ikan yang unik, ikan ini dapat bergerak 

menggunakan siripnya sebagai bentuk adaptasi morfologi terhadap kondisi tempat 

tinggalnya. Ikan ini memiliki nama internasional mudskipper (Ramadhani, 2014). 

Panjang ikan ini sekitar enam inci (10 sampai 15,2 cm), hewan-hewan ini secara 

harfiah adalah "ikan yang keluar dari air" yang menghabiskan lebih banyak waktu 

di muara lumpur daripada di dalam air. Ikan ini sangat unik karena muncul di 

darat dengan cara mengangkut tubuh mereka dan keluar dari air dengan sirip dada 

yang dimodifikasi sebagai otot anggota tubuh bagian depan. Seekor mudskipper 

dapat mengkoordinasikan gerakan anggota tubuh bagian depan dengan sirip 

ventral untuk "berjalan" di sekitar lumpur, dengan membalik ekornya dengan 

kuat, ikan dapat naik di daerah dengan kecepatan yang cukup untuk menghindari 

predator (Walker & Wood, 2005). Kedua matanya menonjol mirip katak serta 

sirip belakang yang menawan. Sehubungan dengan fungsi ekologis mangrove 
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diatas, maka keberadaan dan kelimpahan ikan tembakul ditentukan oleh 

banyaknya vegetasi mangrove yang ada di daerah pantai (Naibaho, 2013). 

2.3.2 Klasifikasi 

Ikan Glodok (Mudskipper) termasuk familia Gobiidae dari kelas 

actinopterygii. Secara geografis, ikan ini tersebar luas dan banyak didaerah pasang 

surut dan estuaria (Panjaitan, 2013). Menurut Graham (1997), Saanin (1995) dan 

Patzner, et al (2012) menyatakan bahwa klasifikasi mudskipper yaitu: 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Chordata 

Superclass : Osteichthyes 

Class : Actinopterygii 

Superordo : Acanthopterygii 

Ordo : Perciformes 

Subordo : Gobioidei 

Superfamily: Oxudercini 

Family : Gobiidae 

Subfamily : Oxudercinae 

Genus :  Parapocryptes (Bleeker, 1874) 

Apocryptodon (Bleeker, 1874) 

Oxuderces (Eydoux and Souleyet, 1848) 

Apocryptes (Valenciennes, 1837) 

Pseudapocryptes (Bleeker, 1874) 

Zappa (Murdy, 1989) 

Scartelaos (Swainson, 1839) 
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Baleophthalmus (Valenciennes, 1837) 

Periopthalmodon (Bleeker, 1874) 

Periopthalmus (Bloch and Schneider, 1801)  

2.3.3 Habitat 

Populasi mudskipper menunjukkan korelasi dengan ekosistem mangrove 

yang merupakan habitat utama mudskipper (Ansari, 2014). Mangrove menjadi 

daerah yang memiliki wilayah yang basah dan kering dalam suatu waktu tertentu. 

Menghadapi lingkungan yang seperti ini biota yang hidup didalamnya telah 

mengembangkan kemampuan menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut. Satu 

diantara contoh biota yang mampu hidup dalam keadaan tersebut adalah ikan 

Glodok (Ramadhani, 2014). Mudskipper hidup di habitat yang sulit jika di 

bandingkan dengan ikan yang lainnya, yakni di pasang surut (lumpur). Habitat 

mereka selalu berubah disesuaikan dengan keadaan basah dan suhu. Mudskipper 

beradaptasi dengan cara menghabiskan waktu di luar air (Rake & Sullivan, 2015). 

Ikan Glodok mampu bertahan di daerah pasang surut karena memiliki 

kemampuan bernafas melalui kulit tubuhnya dan lapisan selaput lendir di mulut 

serta kerongkongannya (Al-Behbehani & Ebrahim, 2010).  Mudskipper tersebar di 

kawasan ekosistem mangrove yang berlumpur (Ansari, 2014). Mudskipper selalu 

berada di wilayahnya, apabila terdapat individu yang terlalu dekat, bersiap-siap 

untuk menjauh dengan cara menaikkan sirip, ketika bahaya mengancam, mereka 

melompat di tanah dan menyelam ke dalam air, bersembunyi di lumpur di antara 

akar mangrove (Beatty, Bright & Robr, 2001). 
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Gambar 2.2 Habitat Ikan Glodok (Familia: Gobiidae) 

Sumber: (Hogarth, 2015) 

2.3.4 Morfologi 

Kekhasan bentuk ikan ini adalah kedua matanya menonjol di atas kepala 

seperti mata kodok, bentuk kepala depak, dengan sirip-sirip punggung yang 

terkembang. Badannya bulat panjang seperti torpedo, sementara sirip ekornya 

membulat. Panjang tubuh bervariasi mulai dari beberapa sentimeter hingga 

mendekati 30 cm (Purwaningsih, 2013). Adaptasi mudskipper untuk hidup di 

darat yakni memiliki mata besar yang berada di atas kepala dan berbentuk bulat, 

sementara mulut menghadap ke bawah yang digunakan untuk mencari makan saat 

berada di permukaan lumpur. Mata yang menonjol ke atas berada di permukaan, 

sedangkan tubuhnya tetap di bawah air (Al-behbehabi, 2010).  

Sirip pectoral dilengkapi oleh sendi siku. Sirip ini mendukung tubuh ikan 

dan memungkinkan untuk bergerak atau melompat hingga 60 cm ke udara (Piper, 

2007). Sirip dada mudskipper ini dimodifikasi menjadi ekstremitas yang 

memungkinkan untuk berjalan di lumpur dan menggunakan cakram ventral 

mereka, mudkippers dapat memanjat akar bakau yang bercabang untuk mencari 

serangga dan laba-laba, pada saat air pasang mudskipper kembali ke liang lumpur 

(Beatty, Bright & Robr, 2010). Menurut Graham (1997) menyatakan bahwa 

mudskipper termasuk ke dalam famili Gobiidae, subfamily Oxudercinae, 



17 
 



18 
 



19 
 



20 
 



21 
 

 
 

Memiliki sirip dorsal (sirip dorsal yang ke dua terdiri dari 27-30 bagian 

terhubung dengan membran), 26-28 sirip anal, 18-21 sirip pectoral, 5 sirip 

pelvic, sirip caudal yang berbentuk seperti pisau dengan 17 segmen, 

dikelilingi oleh sisik yang kecil dan bundar, insang akan membuka dengan 

cara mengembangkan sirip pectoral, tubuh ramping, gigi di kedua rahang 

dalam satu baris dan tidak memiliki membran yang menutupi sebagian dari 

mata, insang berada di bagian ventral (insang pertama melengkung dengan 4 

insang meneyerupai sapu berbentuk seperti rambut namun 3 insangnya belum 

sempurna) (Murdy, 1988). 

2.3.5 Fisiologi 

Mudskippers memiliki beberapa macam pernapasan. Mereka dapat bernafas 

melalui kulit, mukosa yang melapisi mulut dan tenggorokan (faring). Namun, 

tubuh mudskipper harus basah karena hanya dapat mengambil oksigen dari proses 

difusi saja. Oleh sebab itu, lingkungan mudskipper harus tetap lembab, kebiasaan 

tersebut juga di lakukan oleh Amphibi yang dikenal sebagai penapasan 

menggunakan kulit. Sistem pernapasan mudskipper yaitu memperbesar ruang 

insang, sehingga mampu mempertahankan gelembung udara. Ruang insang akan 

tertutup untuk menjaga insang tetap lembab yang berfungsi memasok O2 untuk 

respirasi saat berada di darat (Ansari, 2014). Menurut Beatty, Bright & Robr 

(2001) menyatakan bahwa seperti kebanyakan ikan lainnya, mudskippers 

bernapas menggunakan insang. Mudskipper memiliki tambahan ruang insang 

besar yang di gunakan untuk isi ulang ikan sebelum memanjat keluar dari rawa 

seperti tangki udara, yang menjaga insang yakni banyaknya oksigen air sementara 

ikan di darat seperti kapal selam cadangan. Mudskipper juga dapat menyerap 
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oksigen melalui kulit mereka. Tidak seperti vertebrata darat, mudskipper tidak 

memiliki paru-paru. Sebaliknya mudskipper harus mendapatkan oksigen dan 

membebaskan CO2 dengan menggunakan insang yang sering disebut dengan 

pernapasan kulit. Membran mulut dan tenggorokan berada di pembuluh darah, 

memungkinkan pertukaran gas berlangsung selama tetap lembab. Tidak seperti 

ikan lainnya, filamen insang mudskipper pendek dan kuat (Piper, 2007). 

Tidak seperti ikan lainnya, mudskippers lebih memilih untuk berenang 

dengan kepala yang berada di atas air, mata tersebut dapat melihat 360 derajat, 

untuk menjaga mata tetap basah ketika berada di darat, mudskipper mencelupkan 

matanya ke dalam air dan mengumpulkan air di bagian bawah rongga mata 

dengan menggerakkan kelopak matanya. Mudskippers mungkin satu-satunya ikan 

yang melakukan hal tersebut (Al-Behbehani & Ebrahim, 2010). Mata mudskipper 

menutup secara bersama-sama dan mempertahankannya tetap berada di atas 

kepala, sehingga ikan dapat melihat lingkungan di sekitarnya. Ketika berenang di 

permukaan, mata muncul dan bergerak naik dan turun seperti periskop kapal 

selam. Mudskippers dapat melihat atas dan bawah di air pada waktu yang sama. 

Sementara pada saat keluar dari air, mudskipper sering memutar mata mereka 

kembali ke rongga untuk menjaga kelembabannya (Beatty, Bright & Robr, 2001). 

2.3.6 Reproduksi 

Selama musim hujan mudskipper jantan menggali liang di lumpur dengan 

mulut mereka yang digunakan betina untuk bertelur. Sarang dari spesies di Indo-

Pasifik bisa selebar 5 kaki (1,5 meter). Telah lama diasumsikan bahwa 

pembuahan terjadi di dalam ikan, tetapi ini masih perlu diverifikasi. Hubungan 

dilakukan di luar air, dan jantan menunjukkan dirinya di depan betinanya dengan 
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mendirikan sirip punggung berwarnanya, ketika jantan telah siap untuk 

melakukan reproduksi, tubuh dan sirip nya menjadi berwarna cerah, untuk 

menarik betina, jantan menggerakkan sirip dadanya dan akan melompat ke udara 

sampai ketinggian sekitar 8 inci (20 cm), membuka sirip punggung sebelum 

menjatuhkan kembali ke lumpur, jika betina tertarik, betina akan mengikuti jantan 

ke sarangnya untuk kawin (Beatty, Bright & Robr, 2010). Telur yang telah 

dibuahi secara internal, akan diletakkan di bagian bawah sarang dan dijaga oleh 

betina (Walker & Wood, 2005). 

2.3.7 Parameter Lingkungan 

Kehidupan organisme tidak sendiri, tetapi berinteraksi dengan faktor lainnya 

seperti dengan faktor fisika dan faktor kimia dari lingkungan tempatnya hidup, 

adanya interaksi tersebut sangat menentukan penyebaran dan kepadatan hewan. 

Pengaruh faktor lingkungan terhadap organisme di ekosistem merupakan kerja 

dari semua faktor secara bersamaan (Suin, 2012). 

1) Suhu Substrat dan Suhu Air 

Ikan merupakan hewan yang memiliki suhu tubuh yang relatif sama dengan 

suhu lingkungannya, dengan demikian penurunan suhu lingkungan akan 

menurunkan suhu tubuh ikan dan akan menurunkan laju metabolismenya. 

Kenyataan ini memungkinkan ikan untuk mampu bertahan dalam kondisi 

dingin, pakan yang tersedia relatif sedikit. Apabila suhu lingkungan terus 

menurun hingga mencapai di bawah ambang toleransi, ikan akan mati. 

Sebaliknya, apabila suhu lingkungan meningkat maka suhu tubuh ikan akan 

meningkat sehingga laju metabolisme juga meningkat, apabila peningkatan 

suhu terus berlanjut akan tercapai suhu kritis dan ikan akan mengalami 
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kematian akibat terjadinya hypoxia atau kegagalan enzim untuk berfungsi. 

Suhu kritis ikan bervariasi, namun beberapa spesies mampu bertahan hingga 

suhu 40oC (Afrianto, 2005). Mudskipper hidup di habitat yang panas dan 

lembab  untuk bernapas, kisaran suhu udara dan air dari 75-86°F, mudskipper 

hanya aktif pada saat suhu diatas 55oF (Al-Behbehani & Ebrahim, 2010). 

Menurut Olayan & Thomas (2008) habitat suhu perairan mudkipper adalah 

22-30oC. sedangkan menurut Panjaitan (2013) menyatakan bahwa suhu 

perairan ikan Glodok adalah 29oC. 

2) pH Substrat dan pH Air 

pH adalah konsentrasi ion hydrogen dalam substrat. Semakin rendah pH maka 

semakin tinggi konsentrasi ion H+ dalam substrat. pH yang terlalu rendah 

dalam substrat akan menghambat aktivitas mikroorganisme dan laju 

pengambilan unsur hara oleh akar. Sebaliknya jika pH terlalu tinggi, jenis 

bakteri yang ada dalam substrat berubah dan hal ini tentu saja berakibat buruk 

bagi tanaman dan ikan (Kuncoro, 2008). pH tanah yang rendah akan 

menghasilkan pH air yang rendah pula. Tanah dengan pH netral sampai basa, 

kaya akan garam nutrient yang dapat merangsang pertumbuhan pakan alami 

yang dapat tumbuh dengan baik pada tanah yang mempunyai pH 6,6-8,5 

(Kordi, 2010). pH ikan Glodok yaitu 8,2 (Olayan & Thomas, 2008).  pH air 

dan pH tanah ikan Glodok adalah 7. Panjaitan (2013) menyatakan bahwa pH 

tanah dan pH air ikan Glodok adalah 7. 

3) Salinitas 

Salinitas adalah konsentrasi total ion yang terdapat di perairan. Salinitas 

menggabarkan padatan total di dalam air, setelah semua karbonat di konversi 
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menjadi oksida, semua bromide dan iodide digantikan oleh klorida, dan semua 

bahan organic telah dioksidasi. Salinitas dinyatakan dalam satuan g/kg atau 

promil (o/oo). Nilai salinitas perairan tawar biasanya kurang dari 0,5 o/oo, 

perairan payau anatara 0,5 o/oo - 30 o/oo, dan perairan laut 30 o/oo  - 40o/oo 

(Effendi, 2003). Berbagai daerah mempunyai sifat-sifat yang berbeda dalam 

struktur geografis, sifat-sifat musim hujan dan kemarau, serta pola 

sirkulasinya maka daerah yang berlainan mempunyai ciri-ciri yang berbeda 

pula dalam variasi bulanannya. Salinitas perairan berkisar antara 14-28‰ 

(Naibaho, 2013). Salinitas mudskipper yaitu 38‰ (Olayan & Thomas, 2008), 

sedangkan menurut Panjaitan (2013), menyatakan bahwa salinitas perairan 

ikan Glodok adalah 30‰. 

4) Substrat 

Substrat adalah materi bagian bawah tempat akar tanaman air menempel atau 

biasa disebut tanah pada tanaman darat. Berbagai macam bahan substrat yaitu 

gravel, pasir, tanah liat, laterit, topsoil, dolomit. Akar tanaman  air tumbuh 

baik pada mineral tanah seperti pasir silica, dengan kandungan bahan organic 

rendah. Akar tanaman air menyukai kondisi substrat anaerob (tanpa oksigen), 

di beberapa kasus di sebabkan karena bahan-bahan anorganik yang membatasi 

pertumbuhan tanaman airantara lain difusi CO2 di air lebih rendah daripada di 

udara (Kuncoro, 2008). Sarang ikan Glodok merupakan saluran-saluran di 

dalam pasir berlumpur yang lembek yang digunakan sebagai tempat bertelur 

dan aktivitas lainnya (Panjaitan, 2013). 
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2.4 Tinjauan Umum Mangrove 

2.4.1 Pengertian 

Kata mangrove berasal dari kata mangal yang menunjukkan komunitas 

suatu tumbuhan, ada juga yang menyebutkan bahwa mangrove berasal dari kata 

mangro, yaitu nama umum untuk Rhizophora mangle di Suriname. Kata mangue 

digunakan di Portugal untuk menunjukkan suatu individu pohon dan kata mangal 

untuk komunitas pohon tersebut. Padanan kata mangrove yang di gunakan di 

Perancis adalah kata manglier dan ada juga yang menyebutkan bahwa kata 

mangrove merupakan istilah umum untuk pohon yang hidup di daerah berlumpur, 

basah, dan terletak di perairan pasang surut daerah tropis (Purnobasuki, 2005). 

Mangrove merupakan suatu tempat yang bergerak akibat adanya pembentukan 

tanah lumpur dan daratan yang secara terus-menerus oleh tumbuhan sehingga 

secara perlahan-lahan berubah menjadi semidaratan. Mangrove juga dapat 

diartikan sebagai formasi hutan khas daerah tropika dan sedikit subtropika, 

terdapat di pantai rendah dan tenang, berlumpur, sedikit berpasir, serta mendapat 

pengaruh pasang surut air laut. Mangrove juga merupakan mata rantai penting 

dalam pemeliharaan keseimbangan siklus biologi disuatu perairan (Arief, 2003). 

2.4.2 Zonasi dan Akar Mangrove 

Menurut Karuniastuti (2013) menyatakan bahwa hutan mangrove dapat 

dibagi menjadi zonasi berdasarkan jenis vegetasi yang dominan, mulai dari arah 

laut ke darat sebagai berikut: 

a) Zona Avicennia, terletak paling luar dari hutan yang berhadapan langsung 

dengan laut. Zona ini umumnya memiliki substrat lumpur lembek dan kadar 

salinitas tinggi. Zona ini merupakan zona pioner karena jenis tumbuhan yang 



27 
 

 
 

ada memilliki perakaran yang kuat untuk menahan pukulan gelombang, serta 

mampu membantu proses penimbunan sedimen. 

b) Zona Rhizophora, terletak di belakang zona Avicennia. Substratnya masih 

berupa lumpur lunak, namun kadar salinitasnya agak rendah. Mangrove pada 

zona ini masih tergenang pada saat air pasang. 

c) Zona Bruguiera, terletak di balakang zona Rhizophora dan memiliki substrat 

tanah berlumpur keras. Zona ini hanya terendam pada saat air pasang tertinggi 

atau 2 kali dalam sebulan. 

d) Zona Nypa, zona yang paling belakang dan berbatasan dengan daratan. 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Zonasi Penyebaran Hutan Mangrove 

Sumber: (Irwanto, 2006) 

Menurut Arief (2003), menyatakan bahwa mangrove hidup di lingkungan 

yang sulit, berbagai tumbuhan mangrove mengembangkan perakaran yang unik, 

yakni pneumatophore (akar nafas) yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari 

udara dan bertahan pada subtrat yang berlumpur. Pembentukan akar ini 

merupakan tindakan adaptasi tegakan-tegakan tersebut agar mampu 

melangsungkan kehidupannya. Bentuk-bentuk perakaran tegakan mangrove 

tersebut antara lain sebagai berikut: 

a) Akar tunjang, yakni akar yang mencuat dari batang bercabang-cabang ke 

bawah permukaan  lumpur dan menggantung bagaikan busur panah. Jenis akar 

tunjang terdapat pada vegetasi jenis Rhizophora sp. (bakau-bakauan) 
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b) Akar pasak atau tunggak, yakni akar yang tumbuh terpencar dengan anak-anak 

akar muncul di permukaan air bagaikan tombak yang di berdirikan. Jenis akar 

pasak terdapat pada vegetasi jenis Avicennia sp. (api-api) dan Sonneratia sp. 

(prepat/pedada). 

c) Akar lutut, yakni akar yang tumbuh mendatar dan bergelombang, di atas dan 

di bawah permukaan air. Jenis akar lutut terdapat pada vegetasi jenis 

Bruguiera sp. yang juga disebut lindur, lenggada, bius atau tancang. 

 

 

 

(a) (b) (c) (d) 

Gambar 2.14 Jenis-Jenis Perakaran Tumbuhan Mangrove: (a) Bakau 

(Rhizophora spp.), (b) Api-api (Avicennia spp.), (c) Pedada (Sonneratia 

spp.), Tancang (Bruguiera spp.) 

Sumber: (Suin, 2012) 

2.4.3 Manfaat Mangrove 

Tumbuhan mangrove sebagaimana tumbuhan lainnya yaitu mengkonversi 

cahaya matahari dan zat hara (nutrient) menjadi jaringan tumbuhan (bahan 

organik) melalui proses fotosintesis. Tumbuhan 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 mangrove bukanlah tumbuhan mangrove itu 

sendiri, tetapi serasah yang berasal dari tumbuhan mangrove (daun, ranting, buah, 

batang). Sebagian serasah mangrove di dekomposisi oleh bakteri dan fungi 

menjadi zat hara (nutrient) terlarut yang dapat di manfaatkan langsung oleh 

fitoplankton, algae, maupun tumbuhan mangrove itu sendiri dalam proses 
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2.4.4 Morfologi Rhizophora mucronata 

Jenis Rhizophora mucronata bisa mencapai ketinggian 27 m dengan 

diameter 70 cm dengan kulit kayu berwarna gelap hingga hitam dan terdapat celah 

horizontal. Akar tunjang dan akar udara yang tumbuh dari percabangan bagian 

bawah (Candrasyah, 2011).  Menurut Sosia, et al (2014) dan Sudarmadji (2004), 

morfologi Rhizophora mucronata yaitu memiliki akar tunjang dan akar udara 

tumbuh dari percabangan bagian bawah, kulit batang kasar, berwarna abu-abu 

kehitaman. Batang memiliki diameter hingga 70 cm dengan kulit kayu berwarna 

gelap hingga hitam dan terdapat celah horizontal, Daun berkulit, gagang daun 

berwarna hijau, panjang 2,5-5,5 cm. Pinak daun terletak pada pangkal gagang 

daun berukuran 5,5-8,5 cm. Unit dan letak sederhana dan berlawanan berbentuk 

elips melebar hingga bulat memanjang, ujung meruncing dengan ukuran 11-23 x 

5-13 cm dengan duri (mucronatus), permukaan bawah tulang daun berwarna 

kehijauan, berbintik-bintik hitam tidak merata, gagang kepala bunga seperti 

cagak, bersifat biseksual, masing-masing menempel pada gagang individu yang 

panjangnya 2,5-5 cm. Letak bunga di ketiak daun. Formasi bunga yaitu 

berkelompok (4-8 bunga per kelompok). Daun mahkota yaitu 4 putih dan 

memiliki rambut berukuran 9 mm. Kelopak bunga 4 berwarna kuning pucat, 

panjangnya 13-19 mm. Benang sari 8 tak bertangkai. Perbungaan terjadi 

sepanjang tahun, buah lonjong atau panjang hingga berbentuk telur berukuran 5-7 

cm, berwarna hijau kecoklatan, seringkali kasar di bagian pangkal, berbiji tunggal. 

Hipokotil silindris, kasar dan berbintil. Leher kotilodon kuning ketika matang 

dengan ukuran hipokotil panjang 36- 70 cm dan diameter 2-3 cm.  
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Gambar 2.16 Morfologi Rhizhopora muconata 

Sumber: (Noor, Khazali & Suryadiputra, 2012) 

2.4.5 Klasifikasi Rhizophora mucronata 

Rhizophora mucronata merupakan salah satu jenis tumbuhan mangrove 

yang paling penting dan paling tersebar luas (Sosia, et al, 2014). Menurut 

Tomlinson (1986), Robertson & Alongi (1992) dan Sambamurty (2005) 

klasifikasi Rhizophora mucronata yaitu: 

Kingdom : Plantae 

Division : Magnoliophyta 

Class : Magnoliopsida 

Subclass : Rosidae 

Order : Rhizophorales 

Family : Rhizophoraceae 

Genus : Bruguiera 

Ceriops 

Kandelia 

Rhizophora 

Spesies : Rhizophora mucronata  
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2.4.6 Substrat Rhizophora mucronata 

Rhizophora mucronata tumbuh pada habitat yang beragam di daerah pasang 

surut, lumpur, pasir dan batu, menyukai pematang sungai pasang surut, tetapi juga 

sebagai jenis pionir di lingkungan pesisir atau pada bagian daratan dari 

mangrove.Pada umumnya tumbuh dalam kelompok, dekat atau pada pematang 

sungai pasang surut dan di muara sungai, jarang sekali tumbuh pada daerah yang 

jauh dari air pasang surut. Pertumbuhan optimal terjadi pada areal yang tergenang 

dalam, serta pada tanah yang kaya akan humus (Tendra. 2010). Menurut 

Raymond (2010) menyatakan bahwa dominansi Rhizophora spp. disebabkan 

karena substrat yang berlumpur dan agak berpasir. Rhizophora mucronata 

menyukai areal yang lebih toleran dengan substrat yang lebih keras dan pasir. 

Areal yang sama dengan Rhizophora apiculata tetapi lebih toleran terhadap 

substrat yang lebih keras dan pasir (Sosia, et al, 2014). Rhizophora mucronata 

mampu tumbuh pada substrat yang berpasir (Halidah, 2010). Habitat tanah 

berlumpur dan sedikit berpasir (Sudarmadji, 2004). Substrat berlumpur di daerah 

mangrove disebabkan oleh sedikitnya pergerakan air dan menyebabkan penetrasi 

udara ke dalam substrat menjadi minimal sehingga menyebabkan kandungan 

oksigen terlarut di dalam substrat menjadi rendah, padahal mangrove sebagaimana 

makhluk hidup lain memerlukan oksigen untuk respirasi. Rendahnya oksigen di 

dalam substrat ini menyebabkan mangrove memiliki adaptasi untuk dapat 

senantiasa memperoleh oksigen langsung dari udara dengan cara memiliki akar 

yang mencuat ke udara  (Kusumastanto, Adrianto & Damar, 2006). 

Rhizophora mucronata juga beradaptasi dengan kondisi perairan yang 

tergenang dengan membentuk akar-akar tunjang agar dapat tumbuh dengan kuat 
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dan membantu mendapatkan oksigen (Halidah, 2010). Menurut Candrasyah 

(2011) menyatakan bahwa akar tunjang merupakan akar (cabang-cabang akar) 

yang keluar dari batang dan tumbuh ke dalam substrat. Akar ini terdapat pada 

Rhizophora spp. untuk menghadapi habitatnya berupa substrat lumpur dan selalu 

tergenang (reaksi anaerob), flora mangrove beradaptasi dengan membentuk akar-

akar khusus untuk dapat tumbuh dengan kuat dan membantu mendapatkan 

oksigen, untuk dapat tumbuh pada substrat yang tergenang air laut, tanaman 

mangrove harus mempunyai kestabilan ekosistem yang ada di permukaan air 

dengan osmosis yang lebih rendah daripada tekanan air laut. Menurut Halidah 

(2010) menyatakan bahwa substrat tanah diketahui juga karena menentukan 

kehidupan komunitas mangrove. Ketebalan lumpur pada habitat mangrove selain 

berpengaruh terhadap kandungan hara juga berpengaruh terhadap kandungan 

oksigen terlarut. Partikel tanah berbeda-beda ukurannya. Berdasarkan ukurannya 

maka partikel tanah digolongkan atas fraksi pasir, debu, dan liat (Suin, 2012).  

Tabel 2.1 Penamaan Fraksi Tanah berdasarkan USDA, 1938 

No. Tekstur Tanah Diameter Fraksi 

1. Pasir sangat kasar  2,0 - 1,0 mm 
2. Pasir kasar  1,0 - 0,5 mm 
3. Pasir sedang  0,5 - 0,25 mm 
4. Pasir halus  0,25 - 0,10 mm 
5. Pasir sangat halus  0,10 - 0,005 mm 
6. Debu  0,005 - 0,002 mm 
7. Liat  < dari 0,002 mm 

(Sumber: Suin, 2012) 

 
Tabel 2.2 Penamaan Fraksi Tanah berdasarkan ISSS, 1926 

No. Tekstur Tanah Diameter Fraksi 

1. Pasir kasar  2,0 - 0,2 mm 
2. Pasir halus  0,2 - 0,02 mm 
3. Debu   0,02 - 0,002 mm 
4. Liat   < dari ,002 mm 

(Sumber: Suin, 2012). 
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Penentuan substrat tanah dapat dilakukan dilapangan dan secara lebih tepat 

di laboratorium. Penentuan substrat tanah di lapangan dengan cara merasakannya 

dengan tangan sedangkan penentuan di laboratorium dilakukan dengan cara 

memisah dan menimbang banyaknya fraksi tanah tersebut.  

1) Penentuan Substrat Tanah di lapangan  

Maasa tanah dibasahi dengan air dan dipijat-pijat dengan jari telunjuk dan ibu 

jari, kemudian sambil dirasa-rasakan dibentuklah bola lembab, digulung, dilihat 

daya tahannya terhadap tekanan dan kelekatannya sewaktu jari telunjuk dan ibu 

jari dipisahkan, dari hasil pembentukan bola, gulungan kelekatan, dan rasa licin 

atau kasar dapat ditentukan tekstur tanah sebagai berikut:  

Tabel 2.3 Penentuan Substrat Tanah di Lapangan 

No. Kelas Substrat Sifat Tanah 
1. Pasir  Kasar, tidak dapat dibentuk menjadi bola, 

gulungan dan tidak melekat 
2. Pasir berlempung  Kasar, dapat dibentuk menjadi bola tetapi mudah 

hancur, sedikit melekat,  
3. Lempung berpasir  Agak kasar, membentuk pola agak keras, mudah 

hancur dan melekat 
4. Lempung berdebu  Licin, dapat membentuk bola, pita, dan melekat  
5. Lempung  Tidak kasar, tidak licin, membentuk bola teguh, 

dapat digulung dan permukaan megkilat. 
6. Debu  Licin sekali, membentuk bola teguh, digulung, 

dan permukannya mengkilat, agak melekat  
7. Lempung berkilat  Agak kasar, dapat membentuk bola agak teguh, 

dapat dibentuk menjadi gulungan jika dipijit, 
gulungan mudah hancur, lekat 

8. Lempung liat berpasir  Agak kasar, dapat dibentuk membentuk bola agak 
teguh, membentuk gulungan jika dipijit, gulungan 
mudah hancur dan melekat 

9. Lempung liat berdebu  Licin, membentuk bola teguh, dapat membentuk 
gulungan mengkilat dan melekat 

10. Liat berpasir  Licin agak kasar, membentuk bola dalam keadaan 
kering sukar dipijit, mudah digulung dan melekat 

11. Liat berdebu  Agak licin, membentuk bola, keadaan kering 
sukar dipijit, mudah digulung dan sangat melekat  

12. Liat  Terasa berat, dapat membentuk bola yang baik, 
dan melekat sekali.  

13. Liat berat  Terasa berat sekali, dapat membentuk bola dengan 
baik dan sangat melekat.  

(Sumber: Suin, 2012) 
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Avicennia alba 6.641 individu/Ha, Avicennia marina 1.460 individu/Ha, 

Rhizophora mucronata 28.278 individu/Ha, Bruquiera gymnorrhiza 89 

individu/Ha, Sonneratia alba 787 individu/Ha, Sonneratia caseolaris 88 

individu/Ha. Berdasarkan data tersebut, jumlah kerapatan mangrove Rhizophora 

mucronata  lebih banyak daripada jumlah mangrove yang lain. Mangrove jenis 

Rhizophora mucronata tersebar di 4 kelurahan dengan substrat yang berbeda-beda 

yaitu kelurahan Ketapang memiliki substrat lempung berpasir, kelurahan Pilang 

memiliki substrat lempung berdebu, kelurahan Sukabumi memiliki substrat pasir 

berlempung dan kelurahan Mangunharjo memiliki substrat pasir berlempung 

(DKP Kota Probolinggo, 2015). 

2.5 Sumber Belajar  

2.5.1 Pengertian Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

memperoleh pengetahuan, informasi, keterampilan, sikap dan nilai yang mampu 

meningkatkan kemampuan diri anak didik baik wawasan, kecerdasan, maupun 

kecakapan hidup (Warwanto, et. al., 2009). Menurut Widodo dalam Djohar 

(1984) menyatakan bahwa pendidikan biologi memikirkan dua masalah pokok, 

yaitu organisasi mempelajari biologi dan organisasi instruksional belajar biologi. 

Kedua masalah tersebut harus benar-benar dikuasai jika ingin berhasil menjadi 

guru biologi yang profesional. Salah satu kompetensi professional yang harus 

dipunyai oleh seorang guru adalah mampu menggunakan sumber atau media 

termasuk didalamnya adalah sumber belajar. Pemanfaatan objek alam atau 

lingkungan sebagai sumber belajar adalah sangat memungkinkan, karena alam 

sekitar dapat berfungsi sebagai gudang, alat dan bahan (permasalahan) yang dapat 

menunjang pencapaian tujuan. Biologi sebagai bagian dari sains memperoleh 
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pengetahuan secara empirik melalui kajian langsung terhadap objek alam, oleh 

karena itu, dalam proses belajar mengajar biologi dari guru kepada siswa tidak 

hanya sekedar informasi oral tentang biologi dari guru kepada siswa, tetapi lebih 

di tekankan pada kegiatan kegiatan aktif siswa untuk mempelajari obyek yang di 

pelajari. Adanya interaksi antara siswa dengan objek yang dipelajari secara 

langsung di dalam kegiatan belajar mengajar biologi mengandung konsekuensi 

digunakannya obyek alam yang ada sebagai sumber belajar. 

2.5.2 Kriteria Memilih Sumber Belajar 

Menurut Huzni (2008) menyatakan bahwa pemilihan sumber belajar 

hendaknya didasarkan atas kriteria tertentu yang secara umum yaitu: 

1. Ekonomis, tidak berarti harganya selalu murah, biasa saja dana pengadaan 

sumber belajar cukup tinggi, tetapi pemanfaatannya dalam jangka panjang, 

maka akan terhitung murah. 

2. Praktis dan sederhana, maksudnya tidak memerlukan pelayanan yang 

menggunakan ketrampilan khusus yang rumit, semakin praktis dan sederhana 

sumber belajar, maka semakin perlu diprioritaskan untuk dipilih dan 

digunakan. 

3. Mudah diperoleh, artinya sumber belajar tersebut dekat dan tidak perlu 

diadakan atau dibeli di toko atau pabrik. 

4. Fleksibel, berarti dapat dimanfaatkan untuk pelbagai tujuan instruksional dan 

tidak dipengaruhi oleh faktor luar. 

5. Komponen-komponenya sesuai dengan tujuan, kriteria yang penting sering 

terjadi suatu sumber belajar mempunyai tujuan yang sesuai, pesan yang dibawa 
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juga cocok, tetapi keadaan fisik tidak terjangkau karena diluar kemampuan 

disebabkan oleh biaya yang tinggi dan banyak memakan waktu. 

2.5.3 Jenis-Jenis Sumber Belajar 

Menurut Pudjiadi, et al  (2007) menyatakan bahwa berkenaan dengan 

sumber belajar, banyak orang mempersamakannya dengan media pembelajaran. 

Media pembelajaran termasuk sumber belajar, namun sumber belajar bukan hanya 

media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran hanyalah bagian dari sumber 

belajar. Berikut ini dijelaskan secara rinci tentang pemilihan dari keenam jenis 

sumber belajar berdasarkan kategori perancangnya disertai dengan contoh, yaitu: 

Tabel 2.4 Jenis-Jenis Sumber Belajar 

Kategori 

Sumber 

Belajar 

Pengertian 

Contoh 

Dirancang Dimanfaatkan 

1. Pesan Informasi harus di sa-
lurkan oleh komponen 
lain berbentuk ide, 
fakta, pengertian, data. 

Pelajaran IPA, Penge-
tahuan Sosial, Bahasa, 
IT dan Komunikasi, 
dan sebagainya 

Cerita rakyat, do-
ngeng, nasihat, hi-
kayat dan sebagai-
nya. 

2. Manusia/ 
Orang 

Orang yang menyim-
pan informasi. Tidak 
termasuk menjalankan 
pengembangan, penge-
lolaan sumber belajar. 

Guru, instruktur, pe-
serta didik, (tidak 
termasuk teknisi dan 
tim kurikulum. 

Narasumber, pim-
pinan lembaga pe-
tani, dokter, tokoh 
masyarakat, kiyai, 
dan sebagainya. 

3. Bahan Sesuatu bisa disebut 
software yang me-
ngandung pesan yang 
disajikan melalui pe-
makaian alat. 

Transparansi, film, 
buku, tapes recorder, 

grafik yang dirancang 
untuk pembelajaran, 
gambar, 

Relief, candi, area, 
komik. 

4. Peralatan Hardware yang me-
nyalurkan pesan untuk 
disajikan didalam soft-

ware. 

OHP, TV, proyektor, 
slides, films, kamera, 
papan tulis. 

Generator, motor,  
bubut, mesin jahit 
dan mobil, obeng 
dan lain-lain. 

5. Teknik/ 
Metode 

Prosedur disiapkan saat 
menggunakan bahan 
pelajaran, peralatan, si-
tuasi,  

Ceramah, penugasan,  
Tanya jawab, sosio-
drama, demonstrasi, 
simulasi. 

Permainan, sarase-
han, diskusi, per-
cakapan biasa dan  
debat. 

6. Lingku-
ngan 

Situasi sekitar pesan di 
salurkan 

Perpustakaan, studio, 
ruangan kelas, audito-
rium yang di rancang 
untuk pem-belajaran. 

Taman, toko, ke-
bun, pasar, kelu-
rahan, teropong bin-
tang, museum,  

Sumber: (Pudjiadi, et. al., 2007) 
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2.5.4 Fungsi Sumber Belajar 

Menurut Pudjiadi, et. al.  (2007) menyatakan  jika media pembelajaran lebih 

sekedar sebagai media untuk menyampaikan pesan, sedangkan sumber belajar 

tidak hanya memiliki fungsi tersebut tetapi juga termasuk strategi, metode dan 

tekniknya. Sumber belajar memiliki fungsi untuk meningkatkan produktivitas 

pembelajaran, dengan jalan, memungkinkan kemungkinan pembelajaran yang 

sifatnya lebih individual, dengan jalan, memberikan dasar yang lebih ilmiah 

terhadap pembelajaran, dengan jalan, lebih memantapkan pembelajaran, dengan 

jalan, memungkinkan belajar secara seketika, dengan jalan, memungkinkan 

penyajian pembelajaran yang lebih luas. Djohar dalam Nurwidodo (1990) 

menyatakan bahwa enam batasan syarat yang harus di perhatikan guru sebelum 

menggunakan sumber belajar, yaitu: 

1) Kejelasan potensinya. 

2) Kesesuaian dengan tujuan belajarnya. 

3) Kejelasan sasarannya. 

4) Kejelasan informasi yang diungkapkan. 

5) Kejelasan pedoman eksplorasinya. 

6) Kejelasan perolehan yang diharapkannya. 

2.5.5 Dasar Pemilihan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Menurut Sari & Lepiyanto (2016) menyatakan bahwa LKPD ini pada 

dasarnya sama dengan LKS (Lembar Kegiatan Siswa) namun saat ini penggunaan 

istilah bahan ajar berbentuk lembar kegiatan ini menjadi LKPD. Siswa baik secara 

individual ataupun kelompok dapat membangun sendiri pengetahuan mereka 

dengan berbagai sumber belajar. Guru lebih berperan sebagai fasilitator, dan salah 
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satu tugas guru adalah menyediakan perangkat pembelajaran (termasuk LKPD) 

yang sesuai dengan kebutuhan pentingnya LKPD bagi siswa merupakan sebagai 

alat bantu untuk membangun pengetahuan mereka karena LKPD ini yang 

nantinya akan disiapkan oleh guru. 

Kelebihan dari LKPD ini yaitu memuat komponen-komponen scientific 

approach yang mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam proses 

pembelajaran, digunakan secara mandiri karena dilengkapi dengan petunjuk 

penggunaan dari setiap kegiatan, siswa dapat menggunakan LKPD ini dengan 

semangat karena tampilan dari LKPD yang menarik, dan tidak membosankan, 

LKPD ini mampu meningkatkan daya berfikir siswa dengan adanya pertanyaan-

pertanyaan yang harus diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan, berbagai 

kegiatan lapangan yang harus dikerjakan mampu meningkatkan keterampilan 

yang dimiliki oleh siswa, siswa dapat berfikir luas karena LKPD ini dilengkapi 

dengan soal-soal diskusi yang mengharuskan siswa mengkomunikasikan atau 

mencoba mengaitkan materi yang satu dengan materi atau pelajaran yang lain 

(Sari & Lepiyanto, 2016). Setiap lembar kerja peserta didik pembelajaran 

memiliki komponen penyusun. Komponen LKPD menurut Katriani (2014) yaitu: 

1) Judul kegiatan, Tema, Sub Tema, Kelas, dan Semester, berisi topik kegiatan 

sesui dengan KD dan identitas kelas. LKPD dengan pendekatan inkuiri maka 

judul dapat berupa rumusan masalah. 

2) Tujuan, tujuan belajar sesuai dengan KD. 

3) Alat dan bahan, jika kegiatan belajar memerlukan alat dan bahan, maka  

dituliskan alat dan bahan yang diperlukan. 
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4) Prosedur Kerja, berisi petunjuk kerja untuk peserta didik yang berfungsi 

mempermudah peserta didik melakukan kegiatan belajar. 

5) Tabel Data, berisi tabel sehingga peserta didik dapat mencatat hasil  

pengamatan atau pengukuran, untuk kegiatan yang tidak memerlukan data 

bisa diganti dengan tabel/kotak kosong yang dapat digunakan peserta didik 

untuk menulis, menggambar atau berhitung. 

6) Bahan diskusi, berisi pertanyaan-pertanyaan yang menuntun peserta didik  

melakukan analisis data dan melakukan konseptualisas 

2.5.6 Dasar Pemilihan Jurnal 

Jurnal ilmiah dapat didefinisikan sebagai bentuk publikasi ilmiah berkala 

yang memuat hasil kegiatan bidang keilmuan tertentu, baik berupa hasil 

pengamatan empirik maupun kajian konseptual, yang bersifat penemuan baru, 

maupun koreksi, pengembangan, dan penguatan terhadap paradigma, konsep, 

prinsip, hukum, dan teori yang sudah ada. Keberadaan jurnal ilmiah  disebabkan 

kebutuhan nyata masyarakat ilmiah, untuk, (a) memperoleh kritikan, saran, dan 

masukan lainnya bagi karyanya, (b) pengakuan keilmuan dan promosi jabatan, (c) 

rujukan terbaru, (d) ide aktual untuk kajian lanjutan, dan (e) mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Christina, 2010). Komponen 

penulisan jurnal menurut Fatimah (2015), yaitu: 

1) Judul, pada manuskrip ini ditulis judul artikel, nama para penulis, asal instansi 

atau tempat kerja penulis (saat karya tulis ini dilakukan), dan alamat 

korespondensi. Alamat korespondensi ini dibutuhkan oleh Dewan Redaksi 

untuk menghubungi penulis terkait dengan penerbitan artikel tersebut.  
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2) Abstrak, adalah bagian kedua yang merupakan bagian yang sangat penting 

dari suatu artikel ilmiah karena sebelum orang membaca tulisan lengkap 

mereka akan membaca abstrak terlebih dahulu. 

3) Teks, adalah bagian ke tiga dari manuskrip yang memberikan informasi 

lengkap, tulisan dalam Teks ini harus dibatasi jumlah halamannya dan harus 

tersusun secara padat dan sistematik tidak melebihi 8 halaman, spasi 1 diluar 

lampiran (jika ada). Terdiri dari: 

 Pendahuluan 

 Bahan dan Metode 

 Lokasi Penelitian 

 Populasi dan Sampel 

 Pengumpulan data 

 Analisis data 

 Hasil Penelitian 

 Pembahasan 

 Kesimpulan dan Saran 

 Ucapan Terima kasih 

4) Daftar Pustaka, bagian ini adalah bagian yang juga penting dalam suatu 

publikasi yang akan memberitahu pembaca daftar rujukan yang kita gunakan 

dalam menulis jurnal tersebut.  
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2.6 Kerangka Konsep  
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Reptil - Suhu Air 

- Suhu Tanah 

- pH Air 

- pH Tanah 

- Salinitas 

- Tipe Substrat 

 Konversi Lahan menjadi 
Tambak dan Pemukiman 

 Pencemaran Hutan Mangrove mengalami 

Biota Fauna 

Avicennia  

alba 

Avicennia  

marina 

Bruquiera 

gymnorrhiza 

Sonneratia 

caseolaris 

Sonneratia 

alba 

Rhizophora 

mucronata 

Ikan 

Feeding ground 

Nursery ground 

Spawing ground 

Tempat berlindung 

yang aman bagi 

berbagai ikan 
 

- Indikator kesu-

buran mangrove 

- Membuat lubang 

untuk aerasi. 

- Sumber makanan 

bagi tingkat 

trofik diatasnya 


