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ABSTRAK 

 
Mangrove merupakan salah satu bentuk ekosistem yang unik dan khas. Keberadaan mangrove sangat 
penting sebagai komponen utama ekosistem pesisir dengan menyediakan hutan pantai yang sangat 
kokoh. Ekosistem tersebut membentuk suatu lingkungan yang sangat kompleks yang berfungsi 
melindungi garis pantai dari erosi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. 
Pengambilan data dilakukan secara sensus, dan wilayah penelitian dibagi kedalam 3 lokasi 
pengamatan yaitu mangrove alami, budidaya I dan budidaya II. Pengumpulan data mencakup 
pengambilan sampel (daun, bunga dan buah) untuk identifikasi jenis, pengukuran diameter batang, 
tinggi total, tinggi bebas cabang, jumlah semai, pancang dan pohon. Analisis vegetasi yang dilakukan 
mencakup komposisi, nilai kerapatan, luas penutupan, indeks keanekaragaman, profil vertikal dan 
status kondisi mangrove. Hasil penelitian menunjukkan vegetasi mangrove di kawasan mangrove alami 
dan budidaya terdiri dari 4 jenis diantaranya Rhizophora stylosa, Rhizophora mucronata, Rhizophora 
apiculata dan Sonneratia alba. Struktur vegetasi pada kawasan mangrove alami dan mangrove 
budidaya termasuk dalam stratum C yaitu, tegakan dengan tinggi 4-20 m dan tajuk yang kontinu. Nilai 
kerapatan di kawasan mangrove alami pada fase semai, pancang dan pohon berkisar 328,1-353,3 
ind/ha, luas penutupan 1,11-8,38 m²/ha. Pada kawasan mangrove budidaya mangrove budidaya nilai 
kerapatan yang dimiliki berkisar 22,5-2577,5 ind/ha dan luas penutupan berkisar 0,29-7,7 m²/ha. Untuk 
nilai indeks keanekaragaman baik pada kawasan mangrove alami dan budidaya sama-sama memiliki 
nilai yang rendah berkisar 0,58-1,06. 
Kata kunci: jenis, keanekaragaman, kerapatan, komposisi, mangrove, struktur 
 

ABSTRACT 
 

Mangrove is one form of ecosystems are unique and distinctive is also the potential of natural 
resources with huge potential. Mangroves are often found in coastal area that has special characteristic 
that ease to identification the species. This research aims to know composition and structure of 
mangroves vegetation in Medang coastal of West Lombok. This research conducted during August 
2015. The method of these research used descriptive method. The data was obtained through census, 
and the area of research divided to 3 location which is mangrove alami, budidaya I and budidaya II. The 
data collected include: species and levels of tree regeneration (seedling, sapling and tree), then the 
data are analysis density, coverage, index of diversity and made horizontal and vertical diagram of 
vegetation profile. Result showed that mangrove vegetation in Medang coastal, consist of 4 species: 
Rhizophora stylosa, Rhizophora mucronata, Rhizophora apiculata and Sonneratia alba. The density 
value in location is about 22,5-2577,5 tree/ha. Biodiverstiy index shows the value around 0,58-1,06. 
Keyword: species, diversity, density, composition, mangrove, structure
 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Mangrove merupakan ekosistem yang 

berada pada wilayah intertidal, dimana pada 

wilayah tersebut terjadi interaksi yang kuat 

antara perairan laut, payau dan sungai. 

Interaksi ini menjadikan ekosistem mangrove 

mempunyai keanekaragaman yang tinggi baik 

berupa flora maupun fauna. Ekosistem 

mangrove berperan dalam melindungi garis 

pantai dari erosi, gelombang laut dan angin 

topan, serta berperan juga sebagai buffer 

(perisai alam) dan menstabilkan tanah dengan 

menangkap dan memerangkap endapan 

material dari darat yang terbawa air sungai dan 

yang kemudian terbawa ke tengah laut oleh 

arus. 

Berdasarkan Peta Sebaran Mangrove 

Indonesia dengan skala 1:1.000.000 yang 

dikeluarkan oleh BAKOSURTANAL (2009), 

luas mangrove Indonesia hingga tahun 2009 

mencapai 3,24 juta ha. Persebaran mangrove 

di Indonesia mencakup seluruh provinsi, 

dimana distribusi masing-masing provinsi 

memiliki karakter yang khas. Kawasan 

mangrove yang ada di Nusa Tenggara Barat 

khususnya Sekotong saat ini, banyak dijumpai 

telah mengalami kerusakan yang disebabkan 

oleh tekanan penduduk dalam memanfaatkan 

kawasan mangrove secara berlebihan berupa 

pembukaan lahan untuk tambak udang/ikan 

dan juga penebangan kayu mangrove. Selain 

itu, lahan mangrove merupakan lahan marjinal 

yang memiliki potensi besar. Namun potensi 

tersebut dapat hilang jika kondisi lahan 

mangrove rusak, maka dari itu diperlukan 

upaya serius dalam mengrangi efek dari 

kerusakan mangrove tersebut dengan 

melakukan rehabilitasi sebagai upaya 

pengelolaan ekosistem di wilayah ini. 

Inventarisasi tentang spesies-spesies 

mangrove sangat diperlukan untuk usaha 

rehabilitasi ekosistem mangrove. 

Langkah awal dari inventarisasi ini 

adalah dengan mengetahui komposisi dan 

struktur vegetasi mangrove yang ada pada 

wilayah tersebut. Bertolak dari pemikiran diatas 

maka diambil judul penelitian ”Komposisi dan 

Struktur Vegetasi Mangrove Alami dan 

Mangrove Budidaya di Kawasan Mangrove 

Pantai Medang  Kabupaten Lombok Barat”. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif dan pengambilan data dilakukan 

secara sensus. Wilayah penelitian (Kawasan 

Mangrove Pantai Medang) ini dibagi kedalam 3 

(tiga) lokasi penelitian yaitu, kawasan 

mangrove alami seluas 0,75 ha, budidaya I 

seluas 2 ha dan budidaya II seluas 0,4 ha. 

 Pengumpulan data mencakup 

pengambilan sampel (daun, bunga dan buah) 

untuk identifikasi jenis, pengukuran diameter 

batang, tinggi total, tinggi bebas cabang, 

jumlah semai, pancang dan pohon. Analisis 

vegetasi yang dilakukan mencakup komposisi, 

nilai kerapatan, luas penutupan, indeks 

keanekaragaman (Kordi K, 2012) pembuatan 

profil secara vertikal dan status kondisi 

mangrove (Keputusan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup No.201 Th.2004). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Komposisi Vegetasi Mangrove 
Tabel 1. Vegetasi Mangrove yang Ditemukan Pada Tiap 

Titik Penelitian 

Famili / Spesies Alami Budidaya I Budidaya II 

Rhizophoraceae 
   

Rhizophora stylosa + + + 

Rhizophora 
mucronata 

+ + + 

Rhizophora 
apiculata 

+ + + 

Sonneratiaceae 
   

Sonneratia alba - + + 

Jumlah 3 4 4 



Komposisi mangrove yang terdapat 

pada kawasan mangrove Pantai Medang ini 

terdiri dari 4 spesies yaitu R. stylosa, R. 

mucronata, R. apiculata dan S. alba. Pada 

kawasan mangrove alami dijumpai R. stylosa, 

R. mucronata dan R. apiculata pada tiap fase 

yaitu semai, pancang dan pohon. Sedangkan 

pada kawasan budidaya I dan budidaya II jenis 

dari famili Rhizophoraceae hanya dijumpai 

pada fase semai dan pancang dan pada fase 

pohon hanya dijumpai jenis S. alba. 

 

Struktur Vegetasi Mangrove  

Kerapatan 

Pada kawasan mangrove alami, nilai 

kerapatan tertinggi yaitu jenis R. stylosa pada 

fase semai 226,7 ind/ha, pancang 164 ind/ha 

dan pohon 185,3 ind/ha. Pada kawasan 

mangrove budidaya I dan budidaya II R. 

mucronata memiliki nilai kerapatan tertinggi 

pada fase pancang yaitu masing-masing 579 

ind/ha pada budiaya I dan 1975 ind/ha pada 

budidaya II. 
Tabel 2. Nilai Kerapatan Mangrove Pantai Medang 

 

 

 

Luas Penutupan 

Luas penutupan tertinggi di kawasan 

mangrove alami yaitu pada fase pohon jenis R. 

stylosa dengan nilai luas penutupan sebesar 

4,93 m²/ha. Sedangkan pada kawasan 

budidaya I dan II jenis yang mendominasi 

adalah R. mucronata masing-masing 1,50 

m²/ha di kawasan budidaya I dan 5,98 m²/ha di 

kawasan budidaya II. 
Tabel 3. Nilai Luas Penutupan Mangrove Pantai Medang 

Lokasi Spesies 
Luas Tutupan (m²/ha) fase 

Pancang Pohon 

 
R. stylosa 0,50 4,93 

 
R. mucronata 0,39 2,55 

Alami R. apiculata 0,22 0,90 

 
Jumlah 1,11 8,38 

 
R. stylosa 1,09 - 

 
R. mucronata 1,50 - 

Budidaya I R. apiculata 0,11 - 

 
S. alba - 0,29 

 
Jumlah 3,79 0,29 

 
R. stylosa 1,66 - 

 
R. mucronata 5,98 - 

Budidaya II R. apiculata 0,04 - 

  S. alba - 1,86 

 
Jumlah 7,7 1,86 

 

Indeks Keanekaragaman 

 H’ (Indeks Keanekaragaman) pada 

kawasan mangrove Pantai Medang baik 

mangrove alami, budidaya I dan budidaya II 

memiliki nilai indeks keanekaragaman yang 

tergolong rendah. Sebaran indeks 

keanekaragaman vegetasi mangrove di Pantai 

Medang ini berkisar 0,58 – 1,06. Dari kisaran 

tersebut, menurut Subhan (2014) nilai indeks 

keanekaragaman < 1,5 menunjukan bahwa 

suatu ekosistem memiliki keanekaragaman 

yang rendah. Hal tersebut, diakibatkan oleh 

vegetasi mangrove yang hanya didominasi oleh 

jenis-jenis dari famili Rhizophoraceae saja. 

 

 

Lokasi Spesies 
Kerapatan (ind/ha) fase 

Semai Pancang Pohon 

alami 

R. stylosa 226,7 164 185,3 

R. 
mucronata 

42,7 109,3 117,3 

R. 
apiculata 

58,7 80 42,7 

Jumlah 328,1 353,3 345,3 

budidaya 
I 

R. stylosa 142 391,5 - 

R. 
mucronata 

72 579 - 

R. 
apiculata 

- 36 - 

S. alba - - 24 

Jumlah 214 1006,5 24 

budidaya 
II 

R. stylosa 170 575 - 

R. 
mucronata 

295 1975 - 

R. 
apiculata 

- 27,5 - 

S. alba - - 22,5 
Jumlah 465 2577,5 22,5 



Tabel 4. Indeks Keanekaragaman (H’) 

Lokasi 
Penelitian 

Indeks Keanekaragaman (H') 

Semai Pancang Pohon 

Mangrove 
Alami 0,84 1,06 0,95 

Mangrove 
Budidaya I 0,65 0,81 0,00 
Mangrove 
Budidaya II 0,64 0,58 0,00 

 

Diagram Profil 

Struktur vegetasi pada ketiga titik 

penelitian terdiri dari satu strata, yaitu stratum 

C. Terdiri dari pohon-pohon yang tingginya 4-

20 m, tajuknya kontinyu dan pohonya rendah, 

kecil, serta mempunyai banyak cabang. Pada 

kawasan mangrove alami di dominasi oleh 

jenis R. stylosa, pada kawasan mangrove 

budidaya I dan budidaya II di dominasi oleh 

jenis R. mucronata. 

 
Gambar 1. Diagram Profil Mangrove Alami 

Keterangan: 

 
 Bentuk profil vegetasi pohon yang 

digambarkan satu jalur (Gambar 1) 

menunjukan letak pohon yang cenderung 

berdekatan antara yang satu dengan lainnya, 

dengan tinggi berkisar antara 2-7 m. Selain itu, 

pada gambar juga terlihat banyaknya pohon 

yang kontinyu (bersentuhan) dan diskontinyu 

(tidak bersentuhan), karena memang tegakan 

ini memang berada pada kawasan mangrove 

alami. 

 

 
Gambar 2. Diagram Profil budidaya I 

Keterangan: 

 
Pada kawasan mangrove budidaya I ini 

(Gambar 2), menunjukan letak pohon yang 

cukup berdekatan satu sama lain (kontinyu). 

Jenis R. stylosa dan R. mucronata terlihat 

tumbuh berkelompok, hal ini karena semua 

jenis kecuali S. alba merupakan vegetasi 

mangrove yang di budidayakan sehingga 

membuat jenis R. stylosa dan R. mucronata 

tumbuh saling berdekatan. 

  

Gambar 3. Diagram Profil Mangrove Budiday II 
Keterangan: 

 

Pada kawasan mangrove budidaya II 

ini (Gambar 3), vegetasi mangrove yang 

tumbuh cukup rapat terlihat dari banyaknya 

pohon yang kontinyu (bersentuhan). Hal 

tersebut dikarenakan jarak tanam sewaktu 

pembudidayaan yang cukup dekat antara satu 

sama lain. Terlihat jenis S. alba memiliki tajuk 

yang cukup lebar serta batang yang cukup 

tinggi, karena S. alba merupakan satu-satunya 

jenis pada fase pohon yang terdapat di 

kawasan mangrove budidaya ini. 

 

 

 

 



Perbandingan Mangrove Alami dan 

Budidaya 

 Kawasan mangrove alami pada 

kawasan mangrove Pantai Medang, 

merupakan kawasan mangrove yang telah ada 

sejak lama. Kondisi dari kawasan mangrove 

alami tersebut kurang diperhatikan, justru 

masyarakat banyak yang memanfaatkan 

kayunya untuk memperbaiki sampan atau 

dijadikan kusen untuk rumah. Meskipun ada 

upaya penanaman yang dicanangkan oleh 

Kepala Desa setempat, tetap saja tidak dapat 

meredam dampak kerusakan yang dialami 

pada kawasan mangrove alami ini. Sedangkan 

pada kawasan mangrove budidaya, kondisi nya 

terlihat cukup stabil, namun pemeliharaan pada 

semai yang ditanam masih kurang maksimal 

yang menyebabkan banyak semai yang mati 

dan proses regenerasi dapat terhenti yang 

dapat menyebabkan eksistensi mangrove tidak 

berkelanjutan. 
Tabel 5. Kerapatan Total Vegetasi Mangrove Pantai 

Medang 

Lokasi 

Kerapatan (Individu/Ha) 

Pancang Kategori Pohon Kategori 

Alami 353,3 Jarang 345,3 Jarang 

Budidaya I 1006,5 Sedang 24 Jarang 

Budidaya II 2577,5 
Sangat 

Padat 
22,5 Jarang 

 Berdasarkan Tabel diatas, pada 

kawasan mangrove alami kerapatan pada fase 

pancang yaitu sebesar 353,3 ind/ha (jarang) 

kemudian pada fase pohon kerapatan yang 

dimiliki yaitu sebesar 345,3 ind/ha (jarang). 

Pada kawasan mangrove budidaya I, 

kerapatan pada fase pancang yaitu sebesar 

1006,5 ind/ha (sedang) dengan luas penutupan 

sebesar kemudian pada fase pohon hanya 

sebesar 24 ind/ha (jarang). Pada kawasan 

mangrove budidaya II, pada fase pancang 

kerapatan yang dimiliki yaitu sebesar 2577,5 

ind/ha (sangat padat) kemudian pada fase 

pohon kerapatan yang dimiliki yaitu sebesar 

22,5 ind/ha. 

 Berdasarkan uraian diatas, pada 

kawasan mangrove alami jika dilihat dari nilai 

kerapatan baik pada fase pancang maupun 

fase pohon memiliki nilai kerapatan yang 

tergolong rendah. Berdasarkan Keputusan 

Menteri Lingkungan Hidup Tahun 2004 tentang 

kriteria baku kerusakan mangrove, vegetasi 

mangrove pada kawasan mangrove alami 

Pantai Medang tergolong rusak berat dilihat 

dari total nilai kerapatan yang dimiliki. 

Sedangkan pada kawasan mangrove budidaya 

I dan budidaya II memiliki nilai kerapatan pada 

fase pancang masing-masing tergolong dalam 

kategori sedang dan sangat padat. Vegetasi 

mangrove pada kawasan budidaya I dan 

budidaya II pada fase pancang tergolong rusak 

ringan (baik), walaupun pada fase pohon nilai 

kerapatan yang dimiliki masing-masing 

kawasan mangrove budidaya I dan budidaya II 

rendah karena hanya dijumpai jenis S. alba 

pada fase tersebut dalam jumlah yang 

tergolong sedikit (rendah). Hal tersebut karena 

perbedaan jenis antara fase pancang dan fase 

pohon, pada fase pancang terdapat 3 jenis dari 

famili Rhizophoraceae yang memang di 

budidayakan di kawasan mangrove Pantai 

Medang sejak awal tahun 2000an, hal ini lah 

yang menyebabkan hanya terdapat vegetasi 

mangrove pada fase pancang saja. Sedangkan 

pada fase pohon, hanya terdapat satu jenis 

yaitu S. alba yang memang tumbuh alami sejak 

dulu di kawasan mangrove budidaya, 

sedikitnya jenis S. alba yang ditemui karena 

jenis ini bukanlah jenis yang ikut di 

budidayakan pada kawasan mangrove Pantai 

Medang. 

 Berbanding lurus dengan hasil dari 

kriteria baku kerusakan mangrove diatas, 



keadaan di lapangan juga menunjukan bahwa 

pada kawasan mangrove alami tergolong 

rusak. Banyak pohon yang tumbang akibat 

ditebang oleh masyarakat untuk diambil 

kayunya, terhambatnya pertumbuhan semai 

akibat kondisi tempat tumbuh yang sudah kotor 

akibat menumpuk dan mengendapnya sampah 

yang hanyut terbawa arus. Keadaan-kedaan 

tersebut membuat kawasan mangrove alami itu 

tidak lagi alami. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan: 

1. Komposisi vegetasi mangrove di kawasan 

mangrove alami terdiri dari 3 (tiga) jenis 

mangrove yaitu: R. stylosa, R. mucronata 

dan R. apiculata. Sedangkan pada kawasan 

mangrove budidaya I dan II terdiri dari 4 

(empat) jenis yaitu: R. stylosa, R. apiculata, 

R. mucronata dan S. alba. 

2. Struktur vegetasi pada ketiga titik penelitian 

terdiri dari 1 (satu) strata yaitu stratum C. 

Pada kawasan mangrove alami didominasi 

oleh R. stylosa sedangkan pada mangrove 

budidaya I dan II didominasi oleh R. 

mucronata. 

3. Kawasan mangrove budidaya memiliki 

kondisi yang lebih baik daripada kawasan 

mangrove alami. Berdasarkan Keputusan 

Menteri Lingkungan Hidup Tahun 2004, 

tentang kriteria baku kerusakan mangrove, 

kawasan mangrove budidaya tergolong 

dalam kondisi rusak ringan (baik). 

Sedangkan kawasan mangrove alami 

tergolong dalam kondisi rusak berat. 

Saran 

1. Perlu adanya perhatian khusus dari 

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat 

dengan melakukan pendampingan kepada 

masyarakat agar tercipta kesadaran 

terhadap budidaya mangrove dan 

perawatan mangrove yang sudah ada agar 

tidak menjadi rusak. 

2. Keanekaragaman spesies mangrove yang 

masih rendah dapat diatasi dengan 

melakukan penanaman mangrove spesies 

lain sesuai sifat alami mangrove terhadap 

faktor-faktor lingkungan yang ada, seperti 

famili Avicennia dan famili Sonneratia. 
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