
Studi Komunitas Vegetasi Mangrove di Pulau Pagerungan Besar dan 
Pulau Togo-Togo Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Jawa Timur  

 

 

Oleh: ENDANG SUSILAWATI (01330088)  

BIOLOGY 
Dibuat: 2007-04-11 , dengan 3 file(s).  

 

Keywords: Vegetasi mangrove 

Mangrove merupakan salah satu ekosistem alamiah yang unik yang mempunyai nilai ekologis 

dan ekonomis yang sangat tinggi. Sayangnya banyak masyarakat yang kurang mengetahui 

tentang arti penting dari ekosistem mangrove sehingga tidak sedikit dari masyarakat kita yang 

sering menyalah gunakannya. Tidak terkecuali dengan wilayah desa Pagerungan Besar, kondisi 

ekosistem mangrove di wilayah tersebut menunjukkan tingkat kerusakan yang serius. Seiring 

dengan bertambahnya penduduk maka semakin bertambah pula kebutuhan ekonomi masyarakat 

yaang ada di wilayah ini, maka tekanan ekonomi terhadap ekosistem mangrove pun semakin 

meningkat. Adanya tekanan tersebut tentunya akan berdampak pada kelestarian hutan mangrove. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis tumbuhan yang terdapat di pulau 

Pagerungan Besar dan pulau Togo-Togo. Selain itu tujuan yang lainnya adalah untuk mengetaui 

parameter ekologi vegetasi mangrove di pulau Pagerungan Besar dan pulau Togo-Togo. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, pengambilan data dengan plot ukuran 5x5 

m. 

Dalam penelitian ini ditemukan 8 jenis dari empat famili yaitu famili Avicenniaceae (Avicennia 

alba dan Avicennia laneta), Famili Myrsinaceae (Aegiceras corniculatum), famili 

Rhizophoraceae (Bruguiera sexangula, Bruguiera parfivlora dan Rhizophora mucronata), famili 

Sonneratiaceae (Sonneratia alba dan Sonneratia ovata). Berdasarkan hasil penelitian di pulau 

Pagerungan Besar indek nilai penting (INP) yang paling tinggi adalah dari jenis Avicennia alba 

sebesar 75,285%. Sedangkan yang paling rendah adalah dari jenis Aegiceras corniculatum 

sebesar 30,386%. Indek nilai penting yang paling tinggi di pulau Togo-Togo adalah dari jenis 

Bruguiera parviflora sebesar 113,508% dan yang paling rendah adalah dari jenis Aegiceras 

corniculatum sebesar 43,963%.  

Pola zonasi mangrove di pulau Pagerungan Besar tumbuhan yang terletak di zona paling depan 

adalah dari jenis Avicennia alba dan jenis Avicennia laneta dan jenis Aegiceras corniculatum, 

menyusul jenis Bruguiera sexangula dan Rhizophora mucronata dan Sonneratia alba. Sedangkan 

di pulau Togo-Togo adalah dari jenis Bruguiera parfivlora dan Rhizophora mucronata terletak 

paling depan dan ditemukan juga jenis Aegiceras corniculatum pada zona ini. Sedangkan 

Sonneratia ovata terletak di zona berikutnya.  

 


