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BAB II   

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Hutan Mangrove 

 “Kata mangrove merupakan kombinasi antara bahasa Portugis mangue dan 

bahasa Inggris grove. Dalam bahasa Inggris kata mangrove digunakan baik untuk 

komunitas tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang-surut. Sedangkan dalam 

bahasa Portugis kata mangrove digunakan untuk menyatakan komonitas tumbuhan 

yang hidup di daerah pasang surut. Tidal forest, coastal woodland, vloedbosschen 

dan hutan payau (bahasa melayu) adalah nama lain dari hutan mangrove yang 

sering disebut oleh masyarakat Indonesia dan Asia Tenggara” (Kusmana 2008). 

Bengen (2002) “menyatakan mangrove adalah sekumpulan komunitas vegetasi di 

pantai tropis dan sub tropis, yang didominasi beberapa jenis pohon mangrove yang 

mampu hidup dan beradaptasi pada pantai berlumpur serta mendapat pengaruh 

pasang surut”. 

 “Mangrove merupakan suatu tempat yang bergerak akibat adanya 

pembentukan tanah lumpur dan daratan secara terus-menerus sehingga secara 

perlahan berubah menjadi semi daratan. Berbagai pengertian mangrove yang 

berbeda-beda sebenarnya memiliki arti yang sama yaitu formasi hutan daerah 

tropika dan subtropika yang terdapat di pantai rendah dan tenang, berlumpur serta 

mendapat pengaruh pasang surut air laut. Hutan mangrove juga merupakan mata 

rantai penting dalam pemeliharaan keseimbangan siklus biologi suatu perairan” 

(Arief 2003). Menurut Wightman (1989) dalam Gunarto (2004), “mendefinisikan 

mangrove sebagai tumbuhan yang terdapat di daerah pasang surut maupun sebagai 

komunitas”. 
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 Ekosistem mangrove adalah suatu sistem alam yang berfungsi untuk 

berlangsungnya kehidupan yang mencerminkan hubungan timbal balik antara 

makhluk hidup dengan lingkungannya. Menurut Pradini (2002) “ekosistem 

mangrove adalah suatu ekosistem khas wilayah pesisir yang merupakan tempat 

berlangsungnya hubungan timbal balik antara komponen abiotik seperti senyawa 

anorganik, organik, pasang surut, salinitas dengan komponen biotik seperti 

produsen (vegetasi dan plankton), konsumen makro (serangga, ikan, burung, dan 

buaya)”.  

 Menurut Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi 

Nasional Pengelolaan Mangrove, ekosistem mangrove adalah kesatuan antara 

komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme 

sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di 

daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur 

atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang 

berkelanjutan. Ekosistem mangrove merupakan sumberdaya lahan basah wilayah 

berpasir dan sistem penyangga kehidupan dan kekayaan alam yang nilainya sangat 

tinggi. Vegetasi ini umumnya tumbuh pada daerah intertidal dan supratidal yang 

cukup mendapatkan aliran air, dan arus pasang surut yang cukup kuat. Oleh karena 

itu, ekosistem mangrove biasanya banyak ditemukan di pantai-pantai teluk yang 

dangkal, estuaria, delta, dan daerah pantai yang terlindung (Savira, 2015). 

2.2 Zonasi Mangrove 

 Ekosistem mangrove dapat tumbuh dengan baik pada zona pasang-surut di 

sepanjang garis pantai daerah tropis seperti laguna, rawa, delta, dan muara sungai. 

Ekosistem mangrove bersifat kompleks dan dinamis tetapi labil. Kompleks, karena 

di dalam ekosistem mangrove dan perairan maupun tanah di bawahnya merupakan 
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habitat berbagai jenis satwa daratan dan biota perairan. Keragaman jenis hutan 

mangrove secara umum relatif rendah jika dibandingkan dengan hutan alam tipe 

lainnya, hal ini disebabkan oleh kondisi lahan hutan mangrove yang senantiasa atau 

secara periodik digenangi oleh air laut, sehingga mempunyai salinitas yang tinggi 

dan berpengaruh terhadap keberadaan jenisnya. Jenis yang dapat tumbuh pada 

ekosistem mangrove adalah jenis halofit, yaitu jenis-jenis tegakan yang mampu 

bertahan pada tanah yang mengandung garam dari genangan air laut. 

 Kondisi-kondisi lingkungan luar yang terdapat di kawasan mangrove 

cenderung bervariasi di sepanjang gradien dari laut ke darat. Banyak spesies 

mangrove telah beradaptasi terhadap gradien ini dengan berbagai cara, sehingga di 

dalam suatu kawasan suatu spesies mungkin tumbuh secara lebih efisien daripada 

spesies lain. Tergantung pada kombinasi dari kondisi-kondisi kimia dan fisik 

setempat, karena hal ini, jalur-jalur atau zona-zona dari spesies tunggal atau 

asosiasi-asosiasi sederhana sering kali berkembang di sepanjang garis pantai. 

Faktor-faktor lainnya seperti toleransi keteduhan, metode penyebaran 

tumbuhtumbuhan mangrove muda serta predasi terseleksi terhadap mangrove muda 

oleh kepiting akan berpengaruh terhadap pen-zonaan. 

 Kusmana (2008) berpendapat bahwa “hutan mangrove dapat dibagi menjadi 

lima bagian berdasarkan frekuensi air pasang, yaitu; zonasi yang terdekat dengan 

laut, akan didominasi oleh Avicenniaceae dan Rhizophoraceae, tumbuh pada 

lumpur lunak dengan kandungan organik yang tinggi. Avicennia alba B1 tumbuh 

pada substrat yang agak keras, sedangkan jenis Rhizophora mucronata L.mk 

tumbuh pada substrat yang agak lunak; zonasi yang tumbuh pada tanah kuat dan 

cukup keras serta dicapai oleh beberapa air pasang. Zonasi ini sedikit lebih tinggi 
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dan biasanya didominasi oleh Bruguiera gymnorhiza ke arah daratan lagi, zonasi 

yang didominasi oleh Rhyzophora mucronata B1 dan Rhizophora mucronata L.mk. 

Jenis Rhyzophora mucronata L.mk lebih banyak dijumpai pada kondisi yang agak 

basah dan lumpur yang agak dalam. Pohon-pohon yang dapat tumbuh setinggi 35-

40 m. Pohon lain yang juga terdapat pada hutan ini mencakup Bruguiera 

gymnorhiza”. 

2.3 Karakteristik Mangrove 

 “Vegetasi mangrove memiliki adaptasi anatomi dalam merespon berbagai 

kondisi ekstrim tempat tumbuhnya, seperti adanya kelenjar garam pada golongan 

secreter, dan kulit yang mengelupas pada golongan non-secreted sebagai tanggapan 

terhadap lingkungan yang salin. Sistem perakaran yang khas (Gambar 2.1), dan 

lentisel sebagai tanggapan terhadap tanah yang jenuh air. Struktur dan posisi daun 

yang khas sebagai tanggapan terhadap radiasi sinar matahari dan suhu yang tinggi” 

(Onrizal 2005). 

 

 Gambar 2.1 Tipe Perakaran Mangrove (Kusmana, 2008) 

 Karakteristik habitat ekosistem mangrove dapat dilihat dari berbagai aspek 

seperti iklim, temperatur, salinitas, curah hujan, geomorfologi, hidrologi, dan 
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drainase. Secara umum, karakteristik mangrove digambarkan sebagai berikut 

(Bengen 2001): 

 Umumnya tumbuh pada daerah intertidal yang jenis tanahnya berlumpur, 

berlempung, dan berpasir. 

 Daerahnya tergenang air laut secara berkala, baik setiap hari maupun yang 

hanya tergenang pada saat pasang purnama. Frekuensi genangan 

menentukan komposisi vegetasi mangrove. 

 Menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat. 

 Terlindungi dari gelombang besar dan arus pasang surut yang kuat. Air 

bersalinitas payau (2–22%) hingga asin (38‰), contohnya muara sungai 

dan daerah pantai. 

2.4 Struktur Vegetasi Mangrove  

 “Hutan mangrove meliputi pepohonan dan semak yang terdiri atas 12 

genera berbunga (Avicennia, Sonneratia, Bruguiera, Ceriops, Xylocarpus, 

Lumnitzera, Languncularia, Aegiceras, Aegiatilis, Snaeda, dan Conocarpus) yang 

termasuk ke dalam 8 famili. Pertumbuhan komunitas vegetasi mangrove secara 

umum mengikuti suatu populasi zonasi. Pola zonasi berkaitan erat dengan faktor 

lingkungan seperti substrat (lumpur, pasir, atau gambut). Keterbukaan terhadap 

hempasan gelombang, salinitas, serta pengaruh pasang surut. Pembentukan zonasi 

mangrove dimulai dari arah laut menuju daratan, yang terdiri atas zona Avicennia 

dan Sonneratia yang berada paling depan dan langsung berhadapan dengan laut. 

Zona di belakangnya berturut-turut adalah tegakan Rhizophora dan Bruguiera” 

(Dahuri 2003). 

 Vegetasi mangrove di Indonesia memiliki keanekaragaman jenis yang 

tinggi, dengan jumlah jenis teratas sebanyak 202 jenis yang terdiri atas 89 jenis 
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pohon, 5 jenis palem, 19 jenis liana, 44 jenis epifit, dan 1 jenis sikas. Namun 

demikian hanya terdapat kurang lebih 47 jenis tumbuhan yang spesifik hutan 

mangrove. Paling tidak di dalam hutan mangrove terdapat salah satu jenis 

tumbuhan sejati penting/dominan yang termasuk ke dalam empat famili: 

Rhizophoraceae, Sonneratiaceae, Avicenniaceae, dan Meliaceae (Bengen 2001). 

 Tomlinson (1986) dalam Savira (2015) “mengklasifikasikan vegetasi 

mangrove menjadi: mangrove mayor, mangrove minor, dan tumbuhan asosiasi. 

Tumbuhan mangrove mayor (true mangrove) sepenuhnya berhabitat di kawasan 

pasang surut, dapat membentuk tegakan murni, beradaptasi terhadap salinitas 

melalui pneumatofora, embryo vivipar, serta mekanisme filtrasi dan ekresi garam, 

secara taksonomi berbeda dengan tumbuhan darat setidaknya hingga tingkat genus, 

antara lain: Avicennia marina B1, Bruguiera gymnorhiza, Ceriops, Lumnitzera, 

Rhizophora apiculata B1, dan Sonneratia alba J.E. Smith. Mangrove minor 

dibedakan oleh ketidakmampuannya membentuk komponen utama yang menyolok, 

jarang membentuk tegakan murni, dan hanya menempati tepian habitat, misalnya: 

Acrostichum, Aegiceras, Excoecaria, Heritiera, Osbornia, Pemphis, Scyphiphora, 

dan Xylocarpus. Tumbuhan asosiasi mangrove adalah tumbuhan yang toleran 

terhadap salinitas dan tidak hanya ditemukan di hutan mangrove. Tumbuhan ini 

merupakan vegetasi transisi ke daratan atau lautan, dan dapat berinteraksi dengan 

mangrove mayor, seperti Terminalia, Hibiscus, Thespesia, Calophyllum, Ficus, 

Casuarina, dan lain-lain”. 

 2.5 Fungsi Ekosistem Mangrove 

 Keberadaan ekosistem mangrove sangat menunjang keberlangsungan 

ekosistem di wilayah pesisir. Setidaknya terdapat tiga fungsi utama mangrove yaitu 

fungsi secara fisik, biologi, dan ekonomi Fungsi fisik antara lain sebagai peredam 
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gelombang, angin, dan badai, pelindung dari abrasi, penahan lumpur dan 

penangkap sedimen, menjaga garis pantai agar tetap stabil, serta mengolah bahan 

limbah. Fungsi biologi antara lain sebagai pemasok larva ikan, udang dan biota laut 

lainnya, karena merupakan habitat alami bagi berbagai jenis biota dan juga sebagai 

daerah asuhan (nursery grounds), daerah mencari makanan (feeding grounds), dan 

daerah pemijahan (spawning grounds) berbagai jenis ikan, udang, dan biota laut 

lainnya. Sedangkan fungsi ekonomi yang potensial adalah sebagai tempat 

pariwisata/rekreasi, bahan aneka jenis makanan, penghasil kayu, bahan baku arang, 

dan lain sebagainya. 

 Fungsi mangrove dapat dikategorikan dalam tiga macam fungsi, yaitu: 

fungsi fisik, biologis (ekologis) dan fungsi ekonomis. 

1) Fungsi fisik, meliputi menjaga garis pantai dan tebing sungai dari erosi atau 

abrasi agar tetap stabil, mempercepat perluasan lahan, mengendalikan intruisi 

air laut, melindungi daerah dibelakang mangrove dari hempasan gelombang dan 

angin kencang, serta mengolah limbah organik. 

2) Fungsi Biologis (ekologis), sebagai tempat mencari makan, tempat memijah 

dan tempat berkembang biak berbagai jenis ikan, udang kerang dan biota laut, 

tempat bersarang bagi satwa liar terutama burung dan sebagai sumber plasma 

nutfah. 

3) Fungsi ekonomis, meliputi hasil hutan berupa kayu, hasil hutan non kayu 

(madu, obat-obatan, minuman, makanan, dan tanin), sebagai lahan untuk 

kegiatan produksi pangan dan tujuan lain: misalnya pemukiman, pertambangan, 

industri, transportasi dan rekreasi (Syaifudin, 2015). 
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Melana, dkk. (2000 dalam Dahuri (2003), mengatakan bahwa fungsi mangrove 

antara lain:  

1) Sebagai tempat hidup dan mencari makan berbagai jenis ikan, kepiting, 

udang dan tempat ikan-ikan melakukan proses reproduksi. 

2) Menyuplai bahan makanan bagi spesies-spesies di daerah estuari yang hidup 

di bawahnya karena mangrove menghasilkan bahan organik. 

3) Sebagai pelindung lingkungan dengan melindungi erosi pantai dan 

ekosistemnya dari tsunami, gelombang, arus laut dan angin topan. 

4) Sebagai penghasil biomasa organik dan penyerap polutan di sekitar pantai 

dengan penyerapan dan penyerapan. 

5) Sebagai tempat rekreasi khususnya untuk pemandangan kehidupan burung 

dan satwa liar lainnya. 

6) Sebagai sumber bahan kayu untuk perumahan, kayu bakar, arang dan kayu 

perangkap ika. 

7) Tempat penangkaran dan penangkapan bibit ikan 

8) Sebagai bahan obat-obatan dan alkohol. 

 2.6 Kerusakan Hutan Mangrove 

 “Ekosistem mangrove sangat peka terhadap gangguan dari luar terutama 

melalui kegiatan reklamasi dan polusi. Tiga sumber utama penyebab kerusakan 

ekosistem mangrove, yaitu: (a) pencemaran, (b) penebangan yang berlebihan/tidak 

terkontrol, dan (c) konversi ekosistem mangrove yang kurang mempertimbangkan 

faktor lingkungan menjadi bentuk lahan yang berfungsi non ekosistem seperti 

pemukiman, pertanian, pertambangan, dan pertambakan” (Waryono 1978). 

 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (2004) menjelaskan bahwa “status 

kondisi mangrove adalah tingkatan kondisi mangrove pada suatu lokasi tertentu 
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dalam waktu tertentu yang dinilai berdasarkan kriteria baku kerusakan mangrove”. 

Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan dapat menimbulkan dampak 

terhadap kerusakan mangrove, oleh karena itu perlu dilakukan upaya pengendalian, 

dimana salah satu upaya pengendalian untuk melindungi mangrove dari kerusakan 

adalah dengan mengetahui adanya tingkat kerusakan berdasarkan kriteria baku 

kerusakannya. Kriteria baku kerusakan mangrove untuk menentukan status kondisi 

mangrove diklasifikasikan dalam tiga tingkatan yaitu :  

a. Sangat baik (sangat padat) dengan penutupan ± 75 % dan kerapatan ± 1.500 

pohon/hektar; 

b. Rusak ringan (baik) dengan penutupan antara ± 50% ± 75 % dan kerapatan 

≥1.000 pohon/hektar <1.500 pohon/ hektar; dan  

c. Rusak berat (jarang) dengan penutupan <50 % dan kerapatan <1.000 pohon/ 

hektar.  

 "Kegiatan penebangan mangrove, baik dalam skala kecil dapat berdampak 

pada penurunan kualitas dari ekosistem tersebut. Konsentrasi dari kebanyakan 

partikulat nutrien meningkat di permukaan tanah pada tegakan yang telah dipanen 

(ditebang), daun, ranting, dan cabang kecil yang terbuang di lantai hutan. 

Berkurangnya pohon menyebabkan semakin tinggi penetrasi cahaya pada kanopi, 

sehingga meningkatkan evaporasi, salinitas dan konsentrasi elemen terlarut. 

Peningkatan konsentrasi karbon total, nitrogen, dan phospor setelah penebangan 

memperlihatkan besarnya peningkatan pada ranting, cabang kecil, daun dan 

potongan kecil pohon lainnya, yang terdapat di permukaan lantai hutan setelah 

penebangan. Konsentrasi intersitisial dari sulfida terlarut, logam, dan amonium juga 

meningkat karena meningkatnya soil desiccation (yang dibuktikan dengan 
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meningkatnya salinitas), dan penurunan dalam penyerapan solute dan translokasi 

oksigen di akar. Laju metabolisme anaerobik tanah (reduksi sulfat) menurun setelah 

terjadinya penebangan”. Alongi dan de Carvalho (2008) dalam Mayalanda (2013).  

 Berdasarkan hasil-hasil kajian sebelumnya, kerusakan ekosistem mangrove 

umumnya disebabkan oleh faktor biofisik lingkungan dan faktor sosial ekonomi 

masyarakat setempat. Untuk mengetahui faktor biofisik lingkungan yang 

berpengaruh terhadap terjadinya kerusakan hutan mangrove, perlu dilakukan 

pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer dapat diperoleh dari survey 

langsung di lapangan atau dari data GIS (Geographic Information System) dan 

teknologi inderaja (penginderaan jauh, seperti citra satelit). Sedangkan data 

sekunder dapat diperoleh dari penelusuran terhadap data/dokumen penunjang yang 

berasal dari hasil kajian atau penelitian sebelumnya. 

2.7 Faktor – Faktor Penyebab Kerusakan Mangrove 

2.7.1 Faktor Alam 

1. Salinitas 

 Menurut Effendi (2003), salinitas menggambarkan padatan total di dalam 

air, setelah semua karbonat dikonversi menjadi oksida, semua bromida dan iodide 

digantikan oleh klorida, dan semua bahan organik telah dioksidasi. Salinitas 

dinyatakan dalam satuan g/kg, promil (‰), atau practical salinity unit (PSU). Nilai 

salinitas perairan tawar biasanya kurang dari 0,5 ‰, perairan payau antara 0,5‰-

30,0 ‰, dan perairan laut 30,0 ‰ - 40,0‰. Pada perairan hipersaline, nilai salinitas 

dapat mencapai kisaran 40,0 ‰ - 80,0 ‰. Pada perairan pesisir, nilai salinitas 

sangat dipengaruhi oleh masukan air tawar dari sungai. Salinitas sangat penting 

bagi pertumbuhan, daya tahan hidup dan zonasi spesies mangrove. Mangrove 
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biasanya dapat bertahan hidup dan tumbuh subur pada selang salinitas antara 10 - 

30 ‰.  

2. Derajat Keasaman (pH) 

 pH tanah adalah tingkat keasaman atau kebasa-an suatu benda yang diukur 

dengan skala pH antara 0 hingga 14. Menurut Tebbut (1992) dalam Setiawan 

(2008) Sebagian besar biota akuatik sensitif terhadap perubahan pH dan menyukai 

nilai pH berkisar 7,0-8,5. Nilai pH sangat mempengaruhi proses biokimia perairan, 

misalnya proses nitrifikasi akan berakhir jika pH rendah, toksisitas logam 

memperlihatkan peningkatan pada pH rendah. Pada pH < 4, sebagian besar 

tumbuhan air mati karena tidak dapat bertoleransi terhadap pH rendah. Derajat 

keasaman perairan mempengaruhi tingkat keberhasilan rehabilitasi mangrove. 

Dalam kegiatan rehabilitasi mangrove diperlukan kondisi perairan dengan pH 

optimal agar pertumbuhannya tidak terganggu. Menurut Setyawan (2008) pH air 

dan pH sedimen substrat mangrove nilainya hampir sama, meskipun sering 

ditemukan pH air sedikit lebih besar dibandingkan dengan pH sedimen. 

2.7.2 Faktor Manusia 

 Faktor-faktor yang mendorong aktivitas manusia untuk memanfaatkan 

hutan mangrove dalam rangka mencukupi kebutuhannya sehingga berakibat 

rusaknya hutan (Perum Perhutani 1994), antara lain: 

a. Keinginan untuk membuat pertambakan dengan lahan yang terbuka dengan 

harapan ekonomis dan menguntungkan, karena mudah dan murah. 

b. Kebutuhan kayu bakar yang sangat mendesak untuk rumah tangga, karena 

tidak ada pohon lain di sekitarnya yang bisa ditebang. 

c. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan berbagai fungsi hutan mangrove. 

d. Adanya kesenjangan sosial antara petani tambak tradisional dengan 
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pengusaha tambak modern, sehingga terjadi proses jual beli lahan yang 

sudah tidak rasional. 

Tekanan pada ekosistem mangrove yang berasal dari dalam, disebabkan 

karena pertumbuhan penduduk dan yang dari luar sistem karena reklamasi lahan 

dan eksploitasi mangrove yang makin meningkat telah menyebabkan perusakan 

menyeluruh atau sampai tingkat-tingkat kerusakan yang berbeda-beda. 

Menurut Soesanto dan Sudomo (1994) Kerusakan ekosistem mangrove 

dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain:

 Kurang dipahaminya kegunaan ekosistem mangrove.

 Tekanan ekonomi masyarakat miskin yang bertempat tinggal dekat atau sebagai

bagian dari ekosistem mangrove.

 Karena pertimbangan ekonomi lebih dominan daripada 

pertimbangan lingkungan hidup.


