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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Mangrove 

 Hutan mangrove merupakan tipe hutan yang khas terdapat di sepanjang 

pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Jenis vegetasi 

yang tumbuh merupakan jenis vegetasi yang sanggup beradaptasi dengan 

perubahan kondisi yang berubah-ubah (Anwar, dkk 1984). Secara ekologis hutan 

mangrove berfungsi sebagai daerah pemijahan dan daerah pembesaran berbagai 

jenis ikan, udang, kerang-kerangan, dan spesies lainnya. Selain itu serasah 

mangrove yang jatuh di perairan menjadi sumber pakan biota perairan dan unsur 

hara yang sangat menentukan produktivitas perikanan di perairan pesisir dan laut. 

Hutan mangrove dengan sistem perakaran dan canopy yang rapat serta kokoh 

berfungsi sebagai pelindung daratan dari gempuran gelombang, tsunami, angin 

topan, perembesan air laut dan gaya-gaya kelautan yang ganas lainnya (Bengen, 

2001). 

Mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi 

oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada 

daerah pasang-surut pantai berlumpur. Nybakken (1988) menggambarkan 

mangrove sebagai suatu varietas komunitas pantai tropik yang didominasi oleh 

beberapa spesies pohon yang khas, atau semak-semak yang mempunyai 

kemampuan untuk tumbuh dalam perairan asin. Pada dasarnya vegetasi mangrove 

merupakan vegetasi daratan yang mampu beradaptasi di perairan dengan kadar 

salinitas tertentu dan kadar oksigen yang rendah. Mangrove dapat tumbuh dengan 
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baik di perairan yang cukup pasokan air tawarnya, adanya pengaruh pasang surut 

air laut secara berkala, dan pada kondisi perairan yang cukup terlindung dari 

gelombang (gerakan air minimal). Ekosistem mangrove biasanya ditemukan di 

pantai-pantai teluk yang dangkal, estuari, delta dan daerah pantai yang terlindung 

(Bengen 2001). Mangrove juga lebih banyak dijumpai di wilayah pesisir dengan 

topografi landai (Dahuri 2003). 

Setiap jenis tumbuhan mangrove memiliki kemampuan adaptasi yang 

berbeda-beda terhadap kondisi lingkungan seperti kondisi tanah, salinitas, 

temperatur, curah hujan dan pasang surut. Hal ini menyebabkan terjadinya struktur 

dan komposisi tumbuhan mangrove dengan batas-batas yang khas, mulai dari zona 

yang dekat dengan daratan sampai dengan zona yang dekat dengan lautan, serta 

menyebabkan terjadinya perbedaan struktur tumbuhan mangrove dari satu daerah 

dengan daerah lainnya. Informasi tentang kemampuan adaptasi tumbuhan 

mangrove terhadap pengaruh lingkungan masih sangat terbatas. Salinitas 

merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan perkembangan hutan 

mangrove. Oleh karena itu penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk 

mengkaji kemampuan tumbuh anakan mangrove pada berbagai tingkat salinitas, 

jenis Rhizophora mucronata, Bruguiera gymnorrhiza dan Avicennia 

marina.(Eben.E dkk, 1999) 

2.1.1Jenis Mangrove di Indonesia 

 Dari berbagai jenis mangrove di Indonesia, jenis mangrove yang banyak 

ditemukan antara lain adalah jenis api-api (Avicennia spp.), bakau (Rhizophora 

spp.), tancang (Bruguiera spp.) dan bogem atau pedada (Sonneratia spp.). Jenis 

jenis mangrove tersebut adalah kelompok mangrove yang menangkap, menahan 
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endapan dan menstabilkan tanah habitatnya. Jenis api-api atau di dunia dikenal 

sebagai black mangrove mungkin merupakan jenis terbaik dalam proses 

menstabilkan tanah habitatnya karena penyebaran benihnya mudah, toleransi 

terhadap temperartur tinggi, cepat menumbuhkan akar pernafasan (akar pasak) dan 

sistem perakaran di bawahnya mampu menahan endapan dengan baik. Mangrove 

merah atau red mangrove (Rhizophora spp.) merupakan jenis kedua terbaik. Jenis-

jenis tersebut dapat mengurangi dampak kerusakan terhadap arus, gelombang besar 

dan angin (Kusmana dkk. 2005). 

Jenis-jenis mangrove yang banyak dimanfaatkan adalah dari marga 

Rhizophora, Bruguiera, Ceriops, Avicennia, Nypah dan Onchosperma (nibung). 

Empat jenis yang tersebut pertama menghasilkan kayu bahan bakar, arang, kayu 

pertukangan dan bahan penyamak. Daun dimanfaatkan untuk keperluan antara lain 

atap rumah, tikar, keranjang, pembungkus dan peralatan rumah tangga lainnya. 

Tangkai bunga disadap untuk memperoleh niranya yang dimasak menjadi gula 

merah dan dapat diolah menjadi sejenis minuman, sedangkan nibung batangnya 

dimanfaatkan untuk tiang-tiang rumah (Kartawinata 1978). 

2.1.2 Pengelolaan Hutan Mangrove 

 Saenger dkk(1983) menyatakan pengelolaan hutan mangrove harus 

mencakup wilayah yang lebih luas dari ekosistem tersebut sehingga secara ideal 

merupakan bagian dari pengelolaan wilayah pesisir. Aspek sosial dan ekonomi 

menghendaki setiap bentuk manfaat yang diperoleh dari pengelolaan sumberdaya 

alam diprioritaskan kepada daerah dan masyarakat lokal tempat sumberdaya alam 

itu berada. Pengelolaan hutan mangrove dengan demikian tidak boleh mengucilkan 

masyarakat setempat, namun harus membukakan akses kepada masyarakat lokal 
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terhadap distribusi manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Terbukanya akses ini akan membuat masyarakat menyadari arti penting 

pengelolaan sumberdaya dan pada gilirannya akan menjamin kelestarian 

sumberdaya tersebut. Pelestarian hutan mangrove merupakan suatu unit usaha yang 

kompleks untuk dilaksanakan karena kegiatan tersebut sangat mebutuhkan sifat 

akomodatif terhadap pihak-pihak terkait baik yang berada di sekitar maupun diluar 

kawasan. Kegiatan pelestarian mangrove pada dasarnya dilakukan demi memenuhi 

kebutuhan dari berbagai kepentingan. Sifat akomodatif tersebut akan lebih 

dirasakan manfaatnnya bila keberpihakan pada institusi yang rentan terhadap 

sumberdaya mangrove, diberikan porsi yang lebih besar. Untuk itu yang perlu 

diperhatikan adalah menjadikan masyarakat sebagai komponen penggerak 

pelestarian hutan mangrove (Bengen 2001). Pengelolaan mangrove di Indonesia 

didasarkan atas tiga tahapan utama (isu-isu). Isu-isu tersebut adalah: isu ekologi dan 

sosial ekonomi, kelembagaan dan perangkat hukum, serta strategi dan pelaksanaan 

rencana. 

2.1.3Zonasi Mangrove 

 Zona vegetasi mangrove ditentukan oleh beberapa faktor penting seperti 

kondisi jenis tanah (lumpur, pasir, gambut), keterbukaan terhadap hempasan 

gelombang, salinitas, dan pengaruh pasang surut. Menurut Bengen (2002), zonasi 

hutan mangrove terdiri atas:  

1. Daerah yang paling dekat dengan laut, dengan substrat berpasir, sering 

ditumbuhi oleh Avicennia spp. Pada zona ini, biasa berasosiasi Sonneratia 

spp. yang dominan tumbuh pada lumpur dalam yang kaya bahan organik 
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2.  Lebih ke arah darat, hutan mangrove umumnya didominasi oleh 

Rhizophora spp. Di zona ini juga dijumpai Bruguiera spp. dan Xylocarpus 

spp.  

3.  Zona berikutnya didominasi oleh Bruguiera spp.  

4.  Zona transisi antara hutan mangrove dengan hutan dataran rendah biasanya 

ditumbuhi oleh N. fruticans dan beberapa spesies lainnya.  

Adapun zona vegetasi mangrove yang berkaitan dengan pasang surut terdiri atas:  

1.  Areal yang selalu digenangi walaupun saat pasang rendah umumnya 

didominasi oleh Avicennia spp. atau Sonneratia spp.  

2.  Areal yang digenangi oleh pasang sedang didominasi oleh jenis-jenis 

Rhizophora spp.  

3.  Areal yang digenangi hanya saat pasang tinggi, yang mana areal ini lebih 

ke daratan. Umumnya zona ini didominasi oleh jenis Bruguiera spp. dan 

Xylocarpus spp. 

4. Areal yang digenangi hanya pada saat pasang tertinggi (hanya beberapa hari 

dalam sebulan) umumnya didominasi oleh Bruguiera sexangula (Lour.) 

Poirdan Lumnitzera littorea (Jack) Voigt.  

Hutan mangrove bersifat kompleks dan dinamis namun labil. Hutan 

mangrove dikatakan kompleks karena di dalam hutan dan perairan sekitarnya 

merupakan habitat berbagai jenis satwa darat dan air. Hutan mangrove dikatakan 

dinamis karena hutan mangrove dapat terus berkembang serta mengalami suksesi 

dan perubahan zonasi sesuai dengan perubahan tempat tumbuhnya. Adapun hutan 

mangrove dikatakan labil karena ekosistemnya dapat rusak dan sulit untuk pulih 
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kembali. Proses pemulihan kembali ekosistem mangrove membutuhkan waktu 

yang sangat lama. Rotasi dan siklus kerja hutan mangrove berlangsung sekitar 30 

tahun untuk dapat dimanfaatkan kembali (Aksornkoae 1993).  

Hutan mangrove di Indonesia terbagi ke dalam 2 (dua) zone wilayah 

geografi mangrove yaitu Asia dan Oseania. Kedua zona tersebut memiliki 

keanekaragaman tumbuhan, satwa, dan jasad renik yang lebih besar dibanding 

negara-negara lainnya. Hal ini terjadi karena keadaan alamnya yang berbeda dari 

satu pulau ke pulau lainnya, bahkan dari satu tempat ketempat lainnya dalam pulau 

yang sama. Sistem perpaduan antara sumberdaya hutan mangrove dan tempat 

hidupnya yang khas itu, menumbuhkan berbagai ekosistem yang masing-masing 

menampilkan kekhususan dalam kehidupan jenis-jenis yang terdapat di dalamnya 

(Santono dkk, 2005). 

2.1.4 Keanekaragaman fauna 

 Beberapa hewan tinggal di atas pohon sebagian lain diantara akar dan 

lumpur sekitarnya. Walaupun banyak hewan yang tinggal sepanjang tahun, habitat 

mangrove penting pula untuk pengunjung yang hanya sementara saja, seperti 

burung yang menggunakan dahan mangrove untuk bertengger atau membuat 

sarangnya tetapi mencari makan dibagian daratan yang lebih kedalam, jauh 

daridaerah habitat mangrove. Kelompok hewan arboreal yang hidup diatas daratan 

seperti serangga, ular pohon, primata dan burung yang tidak sepanjang hidupnya 

berada di habitat mangrove, tidak perlu beradaptasi dengan kondisi pasang surut. 

Kelompok lain yang bukan hewan arboreal adalah hewan-hewan yang hidupnya 

menempati daerah dengan substrat yang keras (tanah) atau akar mangrove maupun 

pada substrat yang lunak (lumpur). Kelompok ini antara lain adalah jenis-jenis 
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kepiting mangrove, kerang-kerangan dan golongan invertebrata lainnya. Kelompok 

lainnya lagi adalah yang selain hidup dalam kolam air laut seperti macam-macam 

ikan dan udang. (Nybakken, 1993).   

2.2 Wisata 

2.2.1 Pengertian Wisata 

Wisata merupakan suatu bentuk pemanfaatan sumberdaya alam yang 

mengandalkan jasa alam untuk kepuasan manusia. Kegiatan manusia untuk 

kepentingan wisata dikenal juga dengan pariwisata (Yulianda, 2007). Ekowisata 

lebih popular dan banyak dipergunakan dibandingkan dengan terjemahan yang 

seharusnya dari istilah ecotourism. Pengertian tentang ekowisata mengalami 

perkembangan dari waktu ke waktu. Namun, pada hakekatnya, pengertian 

ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian 

area yang masih alami (natural area), memberikan manfaat secara ekonomi dan 

mempertahankan keutuhan budaya pada masyarakat setempat. Atas dasar 

pengertian ini, bentuk ekowisata pada dasarnya merupakan bentuk gerakan 

konservasi yang dilakukan oleh penduduk dunia. Eco-traveler ini pada hakekatnya 

konservasionis (Fandeli,  2000).  

2.2.2 Wisata mangrove 

 Ekowisata mangrove merupakan objek wisata yang berwawasan 

lingkungan dimana wisata tersebut mengutamakanaspek keindahan yang alami dari 

hutan mangrove serta fauna yang hidup disekitarnya tanpa harus merusak ekosistem 

tersebut untuk membuatnya lebih menarik wisatawan, hal ini disebabkan bahwa 

hutan mangrove mempunyai ciri khas yang khusus dan banyak fauna dan flora yang 
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hidup di sekitarnya. Ekowisata merupakan mata pencaharian alternatif bagi 

masyarakat pesisir yang dapat menambah pendapatan mereka. Selain itu dalam 

pengelolaan ekowisata dan strategi konservasi hutan mangrove, keterlibatan 

parastakeholderssangat berperan penting. Proyek ekowisata dapat berhasil jika 

stakeholdersmelaksanakan peran mereka dalam pengelolaan ekowisata maupun 

konservasi hutan mangrove (Satyanarayana dkk., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


