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SARI 

 

Malik, Mauria. 2011. Evaluasi Komposisi Dan Struktur Vegetasi Mangrove di 

Kawasan Pesisir Kecamatan Tugu Kota Semarang. Skripsi, Jurusan Geografi, 

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 103 halaman. Pembimbing I: 

Dr. Dewi Liesnoor, M.Si,  II: Drs. R. Sugiyanto, S.U. 

Kata kunci: Komposisi dan Struktur Vegetasi Mangrove, Pesisir 

Kawasan pesisir merupakan tempat tumbuhnya peradaban manusia. 

Semakin tingginya pertumbuhan pembangunan membawa dampak negatif 

terhadap ekosistem mangrove yang berada di dalam kawasan pesisir. Kerusakan 

ekosistem mangrove berdampak pada penurunan sumber daya alam. Evaluasi 

struktur dan komposisi vegetasi sangat dibutuhkan sebagai langkah awal dalam 

proses rehabilitasi lingkungan. Tujuan dari penelitian ini:(1) mengetahui sebaran 

vegetasi mangrove, (2) mengetahui struktur dan komposisi vegetasi mangrove.  

Obyek dalam penelitian ini adalah kawasan pesisir dan vegetasi mangrove 

di Kecamatan Tugu Kota Semarang. Lokasi penelitian berada di pesisir Kota 

Semarang yaitu Kecamatan Tugu. Kecamatan Tugu merupakan wilayah yang 

mempunyai garis pantai terpanjang kawasan pesisir terluas di Kota Semarang. 

Populasi dalam penelitian adalah semua jenis vegetasi mangrove yang hidup di 

pesisir Kecamatan Tugu. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: 

Metode Interpretasi citra, metode observasi lapangan, metode dokumentasi, 

metode penentuan titik sampel di lapangan berupa area sampling dengan 

membagi wilayah penelitian menjadi 3 stasiun penelitian, metode pengukuran 

vegetasi dengan metode plot menerus sepanjang 100 meter dengan ukuran 10x10 

m, dan sebagai data pendukung diukur parameter lingkungan berupa salinitas, pH 

tanah, dan suhu udara. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan 

metode analisis deskriptif. Metode analisis menggunakan metode analisis vegetasi 

(kerapatan, frekuensi, nilai penting, indeks keanekaragaman dan indeks 

keseragaman), analisis ukuran butir tanah dan analisis geografi. 

Hasil penelitian menunjukkan sebaran mangrove berada pada sepanjang 

pantai dan tumbuh di areal pertambakan dengan luas mangrove di Kecamatan 

Tugu adalah 220,956 ha atau 12% dari luas Tambak dan atau 7,50 % dari luas 

total Kecamatan Tugu. Komposisi vegetasi mangrove di Kecamatan Tugu 

meliputi spesies Rhizophora mucronata, Avicennia marina, dan Avicennia alba. 

Tingkat kerapatan vegetasi mangrove berkisar antara 300-3400 ind/Ha. Nilai 

indeks Keanekaragaman Shannon-Wienner (H’) vegetasi mangrove untuk semua 

kategori di Kecamatan Tugu menunjukkan kisaran nilai 0,11175 - 0,41605. 

Berdasarkan  kategori Wilhem and Dorris (1986) keanekaragaman vegetasi 

mangrove di daerah penelitian termasuk rendah. Indeks keseragaman (J’) vegetasi 

mangrove untuk semua kategori di Kecamatan Tugu berkisar antara 0,16122 - 

0,43429 termasuk kategori rendah. 

Saran yang dikemukakan adalah perlu peran serta pemerintah terhadap 

budidaya mangrove dan melakukan penanaman mangrove terutama pada 1602,38 

Ha areal pertambakan yang masih kosong belum ditanami mangrove dengan 

spesies mangrove yang berbeda jenis seperti Bruguiera gymnorhiza, Rhizophora 

stylosa, Rhizophora apiculata yang termasuk dalam famili Rhizophoraceae atau 

dari famili Avicennia seperti Avicennia officinalis dan Avicennia rumphiana. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat 

sangat berpengaruh terhadap perubahan kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. Perubahan menyebabkan meningkatnya 

kebutuhan hidup seperti sandang, pangan dan perumahan. Pemenuhan 

kebutuhan tersebut mempengaruhi aktivitas manusia dalam mengelola dan 

menggunakan lahan, karena semua kebutuhan tersebut berkaitan dengan 

lahan. Meningkatnya kebutuhan dan persaingan dalam penggunaan lahan ini 

memerlukan pemikiran dan perencanaan yang seksama dalam mengambil 

keputusan pemanfaatan yang paling menguntungkan dari sumber daya lahan 

yang terbatas. Permasalahan yang timbul dalam penggunaan lahan sifatnya 

umum di seluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang, 

terutama akan menonjol bersamaan dengan terjadinya peningkatan jumlah 

penduduk dan proses industrialisasi (Sandy, 1980 dalam Sitorus, 1985:1).  

Sebagian besar peradaban yang ada di muka bumi berkembang di 

kawasan pesisir. Di Indonesia sekitar 60% penduduk tinggal di kawasan 

pesisir, sehingga tekanan terhadap kawasan pesisir cukup tinggi. Lahan 

pesisir sangat sensitif terhadap pola penggunaannya, dimana daerah pesisir 

umumnya landai, drainasenya kurang baik sehingga dengan penggunaan 

yang kurang terkontrol dengan baik akan mudah banjir, mengalami subsiden 
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baik kualitas lahan maupun keberadaan ekosistem alami yang berada di 

dalamnya.  

Wilayah pesisir adalah suatu kawasan tempat berinteraksinya 

ekosistem darat dan laut, dimana batas ke arah darat dapat dianggap daerah 

aliran sungai sejauh dipengaruhi dan mempengaruhi ekosistem laut dan ke 

arah laut sejauh 12 mil dari garis pantai (pasal 3 UU No. 22/99 tentang 

pemerintahan daerah). Sumberdaya pesisir meliputi sumberdaya ekosistem 

mangrove, muara (estuaria), terumbu karang, padang lamun, pantai berpasir 

dan flora fauna laut lainnya yang memberikan tempat bagi habitat 

sumberdaya ikan, bahan tambang, dan migas lepas pantai serta menyediakan 

jasa lingkungan bagi masyarakat sekitarnya (Dahuri et al. 1996; Cicin-Sain 

and Knecht 1998). Pengeksploitasian lahan pesisir secara berlebihan sudah 

sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan kelestariannya. Sebagian besar 

hutan mangrove di Pulau Jawa telah lenyap, demikian pula di pulau-pulau 

besar lainnya. 

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumber daya alami hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan 

alam lingkungannya, yang satu sama lainnya tidak bisa dipisahkan (pasal 1, 

ayat2 UU No. 41/1999). Hutan mangrove merupakan suatu komunitas 

pantai tropis yang didominasi oleh beberapa spesies pohon yang khas atau 

semak-semak yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dalam perairan 

asin (Nybakken, 1998). Ekosistem mangrove memiliki beberapa fungsi 

yang sangat penting bagi ekosistem pesisir dan laut maupun masyarakat di 
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sekitarnya, diantaranya adalah fungsi fisik, ekologis dan sosial ekonomi. 

Secara fisik, mangrove dapat menahan hempasan ombak atau angin saat 

terjadi badai maupun abrasi pantai, sehingga mampu menjaga dan 

melindungi keberadaan pantai. Secara ekologis, ekosistem ini sigunakan 

sebagai tempat pemijahan (spawing ground), tempat pengasuhan (nursery 

ground), tempat berlindung (shelter), dan mencari makan (feeding ground), 

bagi berbagai jenis ikan burung dan organisme laut lainnya baik yang 

hidupnya menetap atau keluar masuk ekosistem mangrove bersama arus 

pasang surut (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2004). Mangrove 

mempunyai fungsi sebagai sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan 

antara lain sebagai penghasil kayu bakar dan bahan bangunan (Budiman dan 

Kartawinata, 1986 dalam Anggono, 2006). Fungsi ekonomi lainnya yaitu 

kawasan hutan mangrove berpotensi sebagai tempat rekreasi, lahan 

pertambakan dan penghasil devisa dengan bahan baku industri. 

Daerah penelitian ini adalah kawasan pesisir pantai utara Kecamatan 

Tugu Kota Semarang yang memiliki penggunaan lahan yang berbeda. 

Pengunaan lahan ini akan berpengaruh terhadap luas ruang hidup mangrove 

yang semakin berkurang. Tingkat kerapatan mangrove mengalami 

penurunan drastis dalam 10 tahun ini. Berkurangnya luasan hutan mangrove 

akan berpengaruh terhadap fungsi mangrove sebagai daerah asuhan (nursery 

ground), daerah pemijahan (spawning ground), dan daerah mencari makan 

bermacam biota perairan (feeding ground). 
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Kota Semarang mempunyai sumber daya alam baik yang ada di darat 

maupun yang ada di daerah pesisir dan laut menyimpan potensi untuk 

dikembangkan sebagai daerah wisata terbatas dan dapat dimanfaatkan bagi 

kesejahteraan masyarakat. Penduduk pesisir Kecamatan Tugu telah lama 

memanfaatkan hutan mangrove. Mereka menggunakan kayu mangrove 

untuk bahan bangunan, arang dan kayu bakar. Selain itu penduduk juga 

menangkap ikan, udang atau kepiting sebagian di kawasan mangrove.  

Pesisir Kecamatan Tugu memiliki berbagai jenis mangrove, yang 

tersebar sepanjang pantai utara Kota Semarang. Ekosistem mangrove yang 

ada semakin berkurang akibat pembukaan areal mangrove yang dikonversi 

menjadi kawasan pertambakan oleh manusia dalam rangka memenuhi 

kebutuhannya. Ekosistem mangrove sering mengalami eksploitasi secara 

berlebihan, tidak bertanggung jawab, dan melebihi kemampuan lahan untuk 

pulih (renewable capacty) sehingga menyebabkan kerusakan. Kerusakan 

ekosistem mangrove disebabkan beberapa aktivitas manusia antara lain 

penebangan mangrove untuk kayu bakar dan bahan bangunan. Selain itu, 

kerusakan mangrove disebabkan adanya konversi habitat vegetasi mangrove 

menjadi peruntukan lain seperti kawasan pertambakan, industri, objek 

wisata bahari dan pembangunan dermaga (Dahuri et. al., 1996). 

Lahan mangrove merupakan lahan marjinal, namun didalamnya 

tersimpan potensi yang sangat besar. Potensi yang besar ini dapat diukur 

jika terdapat data-data yang akurat mengenai hutan mangrove tersebut. 

Potensi yang besar ini akan hilang jika kondisi lahan mangrove rusak, maka 
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diperlukan penanganan yang serius untuk mengurangi efek dari kerusakan 

mangrove tersebut sebagai upaya pengelolaan ekosistem di wilayah ini. 

Rehabilitasi vegetasi mangrove merupakan suatu langkah yang cocok untuk 

menjaga dan mengembalikan kelestarian ekosistem 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.  

Berdasarkan pemikiran diatas maka diambil judul penelitian ”Evaluasi 

Komposisi dan Struktur Vegetasi Mangrove di Kawasan Pesisir Kecamatan 

Tugu Kota Semarang”. 

 

B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang diangkat 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sebaran vegetasi mangrove di Kecamatan Tugu Kota 

Semarang? 

2. Bagaimana struktur dan komposisi vegetasi mangrove di Kecamatan 

Tugu Kota Semarang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 
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1. Memetakan sebaran vegetasi mangrove di Kecamatan Tugu Kota 

Semarang. 

2. Mengetahui komposisi dan struktur vegetasi mangrove di Kecamatan 

Tugu Kota Semarang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, diharapkan dari teori-teori yang 

diperoleh dapat langsung dipraktekkan dan dapat menguji kebenaran 

teori tersebut. 

2. Bagi pengambil kebijakan (pihak-pihak terkait), penelitian ini dapat 

bermanfaat untuk perencanaan dan pengembangan kawasan hutan 

mangrove di wilayah Kota Semarang. 

 

E. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk : (1) 

membatasi ruang lingkup permasalahan yang diteliti sehingga jelas batas-

batasnya, (2) menghindari kesalahan penafsiran dalam penelitian ini, (3) 

memudahkan dalam menangkap isi dan makna serta sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan penelitian ini. Adapun batasan-batasannya sebagai 

berikut : 

1. Mangrove 
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Mangrove merupakan pohon berkayu dan semak belukar yang 

tumbuh subur di pantai daerah tropis dan subtropis yang terlindung dan 

terdapat pada daerah pasang surut (Tomlinson, 1994 dan Hogarth, 1999). 

2. Struktur vegetasi 

Struktur vegetasi adalah deskripsi mengenai basal area, kerapatan, 

dominansi, keragaman, diameter, tinggi dan zonasi vegetasi mangrove 

(Smith, 1992). 

3. Komposisi vegetasi mangrove 

Komposisi vegetasi merupakan susunan dari tiap jenis vegetasi 

yang membentuk sebuah ekosistem. Menurut Tomlinson (1994) 

komposisi vegetasi mangrove terdiri atas tiga komponen, yaitu 

komponen mayor, minor dan asosiasi. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Hasil dari penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika 

yang terdiri atas tiga bagian yaitu: bagian awal skripsi, bagian isi skripsi dan 

bagian akhir skripsi. 

Bagian awal terdiri atas: judul skripsi, persetujuan pembimbing,  

pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, prakata, sari,  

daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar peta dan daftar lampiran. 

Bagian isi skripsi terdiri atas lima bab yang meliputi : 
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BAB I : Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, penegasan  istilah, 

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika   skripsi. 

BAB II  : Landasan teori terdiri atas definisi wilayah pesisir, definisi 

mangrove, distribusi mangrove, fungsi dan manfaat mangrove, 

komposisi vegetasi mangrove dan struktur vegetasi mangrove. 

BAB III  : Metodologi penelitian berisi obyek penelitian, variabel 

penelitian, metode pengumpulan data dan metodologi analisis 

data. 

BAB IV : Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB V  : Penutup terdiri atas simpulan dan saran. 

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-

lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Wilayah Pesisir 

Wilayah pesisir adalah suatu kawasan tempat berinteraksinya ekosistem 

darat dan laut, dimana batas kearah darat dapat dianggap daerah aliran sungai 

sejauh dipengaruhi dan mempengaruhi ekosistem laut dan kearah laut sejauh 

12 mil dari garis pantai (pasal 3 UU No. 22/99 tentang pemerintah daerah). 

Soegiarto (1976) dan Dahuri et al (1996) menyatakan bahwa wilayah pesisir 

adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, dimana batas kearah darat 

meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air, yang masih 

dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan 

perembesan air asin. Sementara itu batas kearah laut mencakup bagian laut 

yang masih dopengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat, seperti 

sedimentasi dan aliran air tawar, maupun aktivitas manusia di darat, seperti 

penggundulan hutan, pertanian dan pencemaran. 

Wilayah psesisir kabupaten/kota meliputi wilayah perairan dan daratan 

yang ditandai adanya garis pantai dimana keduanya saling mempengaruhi. 

Wilayah pesisir dicirikan dengan keberadaan ekosistem pesisir seperti 

mangrove, terumbu karang, Padang lamun, estuaria, laguna, endapan dan 

sedimenndarat di perairan, pantai berpasir dan lain-lain dan wilayah perairan 

sejauh 4 mil dari garis pantai.  
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Kota Semarang sebagai salah satu kota yang berbatasan dengan laut 

mempunyai garis pantai cukup panjang. Berdasarkan hasil perhitungan DKP 

(Dinas Kelautan dan Perikanan) Kota Semarang tahun 2010 panjang pantai 

Kota Semarang adalah 16,47 Km (panjang standar garis lurus) dan panjang 

sesuai dengan lekuk wilayah adalah 36,63 Km meliputi 4 wilayah kecamatan 

yang berbatasan langsung dengan laut yaitu Kecamatan Semarang Utara, 

Semarang Barat, Genuk dan Tugu. Luas wilayah laut Kota Semarang adalah 

seluas 10.048,80 Ha (52,40%) dan luas daratan pesisir sebesar 9.111,28 Ha 

(47,60%). Luas wilayah daratan pesisir masing-masing kecamatan yaitu, 

Kecamatan Tugu seluas 703,34 Ha, Semarang Barat 2348,53 Ha, Semarang 

Utara 1133,27 Ha dan Genuk seluas 2878,22 Ha. 

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang 

tersebut, kecamatan Tugu mempunyai kawasan pesisir yang terluas, dimana 

ekosistem pesisir didalamnya juga paling luas. Dalam ekosistem pesisir ini 

terdapat vegetasi mangrove di dalamnya. Seiring dengan perkembangan dan 

perubahan penggunaan lahan di Kota Semarang, sebaran vegetasi mangrove 

juga mengalami perubahan. Berdasarkan data dari Badan Lingkungan Hidup 

Kota Semarang antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 terdapat 

pengurangan jumlah luasan vegetasi mangrove yang ada, yaitu sekitar 78%. 

Penurunan ini umumnya disebabkan karena beralih fungsinya lahan yang 

semula hutan mangrove menjadi area pertambakan atau untuk fungsi yang 

lain. 
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Tabel 2.1. Luasan Vegetasi Mangrove Kota Semarang tahun 2003-2007 

Tahun 2003 

 

Tahun 2007 

Kecamatan Kelurahan Luas (ha) Kecamatan Kelurahan Luas (ha) 

Gayamsari Tambakrejo 1,1150 Gayamsari Tambakrejo 2,5320 

Genuk 

Terboyo Kulon 7,9860 

Genuk 

Terboyo Kulon 7,9330 

Terboyo Wetan 0,7810 Terboyo Wetan 1,3790 

Trimulyo 3,8720 Trimulyo 2,4990 

Semarang Barat 

Tambakharjo 9,0740 Semarang Barat Tambakharjo 4,3280 

Tawangsari 0,2270 
Semarang 

Timur 
Kemijen 0,0100 

Semarang Timur Kemijen 01280 Semarang Utara Tanjung Mas 0,1300 

Semarang Utara Tanjung Mas 1,9680 

Tugu 

Karanganyar 1,2340 

Tugu 

Jerakah 9,7220 Mangkang Wetan 0,2000 

Karanganyar 25,0840 Mangunharjo 1,4950 

Mangkang Kulon 3,8750 Randugarut 0,0640 

Mangkang Wetan 6,3790 Tugurejo 6,9330 

Mangunharjo 6,1430 Jumlah 28,7370 

Randugarut 20,1360  

Tugurejo 31,7550 Penurunan 99,5080 

Jumlah 128,2450 Persentase Penurunan 78% 

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang. 

 

B. Definisi Mangrove 

Dawes (1981) menyatakan bahwa kata mangrove berasal dari bahasa 

Portugis (mangue) untuk sejenis pohon dan bahasa Inggris (grove) untuk 

tegakan pohon. Menurut Karsten (1890) dalam Dewanti (1997), kata 

mangrove berasal dari mangro, nama umum bagi pohon Rizhopora mangle di 

Suriname. Mangle adalah pohon Rizhopora atau bakau-bakau, sehingga 

istilah hutan mangrove sering disebut dengan hutan bakau, karena hutan 

mangrove (bakau) digenangi air payau maka disebut juga hutan payau atau 

hutan pasang. Menurut Steneis (1978), mangrove adalah vegetasi hutan yang 

tumbuh di antara garis pasang surut, tetapi dapat tumbuh pada pantai karang 

yaitu pada karang/koral mati yang diantaranya tertimbun selaput tipis pasir, 
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ditimbuni lumpur atau pantai berlumpur. Sedangkan Nybakken (1988) 

menggunakan sebutan bakau untuk menggambarkan suatu varietas komunitas 

pantai tropis yang didominasi oleh beberapa spesies pohon-pohon yang khas 

atau semak-semak yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dalam 

perairan payau. Berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup 

nomor: 201 tahun 2004 tentang kriteria baku dan pedoman penentuan 

kerusakan mangrove menyatakan bahwa Mangrove adalah sekumpulan 

tumbuh-tumbuhan Dicotyledoneae dan atau Monocotyledoneae terdiri atas 

jenis tumbuhan yang mempunyai hubungan taksonomi sampai dengan taksa 

kelas (unrelated families) tetapi mempunyai persamaan adaptasi morfologi 

dan fisiologi terhadap habitat yang dipengaruhi oleh pasang surut. 

Selain merupakan hutan air payau, mangrove juga merupakan suatu 

ekosistem, disebut sebagai Ekosistem Mangrove. Ekosistem adalah suatu 

sistem ekologi yang terdiri atas komponen-komponen yang saling terintegrasi 

sehingga membentuk suatu kesatuan. Sistem tersebut mempunyai sifat 

tertentu, tergantung pada jumlah dan jenis komponen yang menyusunnya. 

Besar-kecilnya ukuran ekosistem tergantung pada pandangan dan batas yang 

diberikan pada ekosistem tersebut. 

Ekosistem mangrove merupakan suatu ekosistem peralihan antara darat 

dan laut. Terdapat di daerah tropik atau sub tropik di sepanjang pantai yang 

terlindung dan di muara sungai yang merupakan komunitas tumbuhan pantai 

yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove. Tumbuhan ini mampu 

tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut sesuai dengan toleransinya 
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terhadap salinitas, lama penggenangan, substrat dan morfologi pantainya. 

Mangrove dapat dijumpai di daerah sepanjang muara sungai atau daerah yang 

banyak dipengaruhi oleh faktor aliran sungai 

Menurut Tomlinson (1994) vegetasi mangrove tersusun atas tiga 

komponen, yaitu komponen mayor, minor dan asosiasi. Komponen mayor 

merupakan komponen yang hanya ada pada lingkungan mangrove dan tidak 

terdapat pada komunitas daratan. Vegetasi ini memiliki peran yang besar 

dalam membentuk tegakan murni. Komponen mayor terdiri dari lima famili 

dengan sembilan genus, yaitu: Avicennia, Bruguira, Ceriops, Kandelia, 

Languncularia, Lumnitzera, Nypa, Rhizopora dan Sonneratia. Komponen 

minor bukan merupakan elemen yang mencolok dalam vegetasi dan biasanya 

hanya muncul pada batas luar habitat mangrove serta jarang membentuk 

tegakan murni. Komponen minor terdiri dari 11 genus dari famili yang 

berbeda, yaitu: Camptostemon, Excoecaria, Pemphis, Xylocarpus, Aegiceras, 

Osbornia, Pelliciera, Aegialitis, Acrostichum, Scyphiphora dan Heritiera. 

Komponen asosiasi merupakan vegetasi yang tidak pernah tumbuh dalam 

komunitas mangrove sebenarnya (true mangrove) dan sering muncul sebagai 

vegetasi daratan. Komponen asosiasi terdiri dari 29 famili dengan 40 genus, 

antara lain :Acanthus, Calophyllum, Terminalia, Derris, Pongamia dan lain-

lain (Tomlinson, 1994). 
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C. Distribusi Mangrove 

Mangrove merupakan komunitas yang hidup di daerah pantai tropis dan 

sub-tropis yaitu antara 32
0
 LU hingga 38

0 
LS meliputi wilayah Afrika, Asia, 

Australia, dan Amerika. Kelimpahan spesies mangrove menurun seiring 

dengan bertambahnya derajat lintang (Chapman, 1976; Tomlinson, 1994; 

Hogarth, 1999). Vegetasi mangrove berkembang dengan baik pada sisitem-

sistem delta yang luas, contohnya: Gangga – Brahmaputera, Irawadi, Mekong 

dan sepanjang pantai yang terlindungi dengan masa tanah yang luas, 

contohnya Madagaskar, Selat Malaka, Pulau-pulau di Indonesia dan Papua 

New Guinea (Macintosh dan Zisman, 1995). 

 
Gambar 2.1.  Penyebaran mangrove di dunia (warna hijau merupakan vegetasi 

mangrove). (Sumber: www.flmnh.ufl.edu) 

 

Mangrove dapat ditemukan di hampir seluruh kepulauan di Indonesia. 

Mangrove yang terluas terdapat di Papua yaitu sekitar 1.350.600 Ha, 

Kalimantan 978.200 Ha dan Sumatera 673.300 Ha (Dit. Bina Program Intag, 

1996 dalam Rusila Noor, et al. 1999), luas hutan mangrove di Pulau Jawa 

hanya 7.200 ha yang tersebar di Jawa Barat Seluas 5.700 ha, Jawa Tengah 

1.000 ha dan di Jawa Timur 500 ha (Silvius et al., 1987 dalam Rusila Noor 

http://www.flmnh.ufl.edu/
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1999). Ekosistem mangrove yang terluas yang ada di Pulau Jawa ditemukan 

di Segara Anakan, Cilacap, di Pantai Selatan Jawa Tengah (Soegiarto, 1991 ; 

Rusila Noor, 1995 dalam Soegiarto, 2000). 

Kegiatan pembangunan di suatu wilayah akan menyebabkan terjadinya 

perubahan fisik wilayah. Perubahan penggunaan lahan menyebabkan semakin 

menyusutnya ekosistem mangrove. Berkurangnya hutan mangrove akan 

mempengaruhi keseimbangan ekosistem alami yang ada, tercermin pada 

berkurangnya populasi ikan, populasi burung yang biasa menempati hutan-

hutan mangrove. Disamping itu hutan mangrove juga mempunyai peranan 

sebagai penyuplai oksigen di muka bumi. Hilangnya hutan mangrove dapat 

mengakibatkan bertambah parah tingkat kerusakan yang dialami lingkungan 

maupun manusia bila terjadi bencana sepertigelombang tsunami ataupun 

abrasi pantai, karena hutan mangrove dapat berfungsi sebagi peredam 

bencana tersebut. 

Tomlinson (1994) menyatakan bervariasinya faktor lingkungan di hutan 

mangrove menjadikan sulit untuk melihat keterkaitan antara spesies vegetasi 

mangrove dengan kondisi ekologi sekitarnya. Faktor-faktor lingkungan yang 

dianggap mempengaruhi perkembangan dan penyebaran mangrove 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Faktor Fisika 

1) Suhu / Temperatur 

Mangrove dapat tumbuh di daerah yang suhunya berada dalam 

kisaran suhu tropika, yaitu kisaran suhu bulanan tidak lebih rendah 
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dari 20
o
C dan fluktuasi suhu maksimum tidak lebih dari 5

o
C (Kennish, 

1990). Kelimpahan spesies cenderung menurun dari daerah tropis 

menuju daerah subtropis (Tomlinson, 1994). 

2) Topografi 

Lokasi tumbuhnya mangrove berada di daerah pantai dengan 

kemiringan 0-2%, sedangkan daerah dengan kemiringan lereng lebih 

dari 2% tidak cocok untuk pertumbuhan mangrove. Mangrove dapat 

berkembang sendiri pada tempat yang terlindung dari gelombang dan 

pantai-pantai yang datar (Nybakken, 1992). Semakin landai suatu 

pantai maka akan semakin luas pola penyebaran mangrove (Chapman, 

1984). 

3) Fluktuasi Pasang Surut Air Laut 

Daerah dengan kisaran pasang surut yang luas sangat baik untuk 

pertumbuhan mangrove. Pertumbuhan mangrove sangat dipengaruhi 

oleh kisaran pasang horizontal yang luas. Pantai yang landai dengan 

endapan alluvial serta kisaran pasang horizontal yang luas sangat 

membantu perkembangan hutan mangrove, semakin jauh luapan air 

pasang ke darat, semakin luas daerah yang dapat ditumbuhi oleh 

mangrove (Chapman, 1984). Nybakken (1992) menambahkan bahwa 

pasang surut dan kisaran vertikalnya membedakan periodisitas 

penggenangan hutan yang selanjutnya berperan dalam pembedaan 

tipe-tipe zonasi. 
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4) Sedimentasi/Substrat 

Menurut Hogart (1999), hutan mangrove umumnya tumbuh 

pada daerah intertidal yang jenis tanahnya berlumpur, berlempung 

atau berpasir. Endapan alluvial yang kaya akan lanau halus, lempung 

dan vahan-bahan organik yang diperlukan untuk perkembangan 

seedling (Walsh, 1974 dalam Dawes, 1981). 

5) Kualitas air dan tanah, meliputi : 

Salinitas, mangrove dapat tumbuh pada kisaran salinitas 28‰ 

dan maksimum 38‰, untuk jenis mangrove Nypa fruticans lebih 

menyukai air payau (2-22‰) dan tidak mampu hidup pada kondisi 

hypersaline. Mangrove tumbuh maksimal dimana sungai memberikan 

air tawar cukup untuk mencegah hypersaline atau dengan salinitas 

28‰ (Nybakken, 1992). 

b. Faktor Kimia 

Faktor kimia yang berpengaruh pada pertumbuhan dan 

perkembangan mangrove adalah pasokan nutrien. Konsentrasi nutrien 

dalam sedimen dasar dipengaruhi oleh nutrien utama di perairan, 

ketersediaan nutrien dalam sedimen dasar mangrove antara lain karbon, 

nitrat, fosfat dan sulfur. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian dari 

material organik sedimen dasar yang mempengaruhi berbagai proses 

fisiolagi jaringan tumbuhan (Twiley dan Chen, 1996 dalam Pribadi, 1998). 
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c. Faktor Biologi 

Pertumbuhan dan perkembangbiakan mangrove dipengaruhi oleh 

adanya kompetisi antar vegetasi dalam mendapatkan syarat-syarat untuk 

pertumbuhan dan perkembangbiakannya. Ekosistem mangrove jarang 

memiliki vegetasi bawah/understorey. Diduga tanaman lain tidak dapat 

berkembang disebabkan oleh kombinasi antara kompetisi untuk 

mendapatkan cahaya, tingginya salinitas dan kondisi tanah yang anoksik 

(Hogart, 1999). Selain itu insekta (isopoda) yang dapat melubangi akar dan 

batang mangrove serta faktor alam seperti bencana alam dapat 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangbiakan mangrove 

(Ayuningsih dan Wahyudi, 2002). Pembangunan, perusakan serta 

pembuangan limbah oleh manusia ke dalam ekosistem mangrove dapat 

merusak usaha regenerasi secara alami yang terjadi pada mangrove 

(Soegiarto, 1980 dalam Supriharyono, 2000). 

 

D. Fungsi dan Manfaat Mangrove 

Hutan mangrove mempunyai beberapa fungsi yang penting bagi 

ekosistem pantai. Menurut Rusila Noor et al. (1999), dari aspek fisika hutan 

mangrove memiliki peran yang penting dalam melindungi pantai dari 

gelombang, angin dan badai. Tegakan mangrove dapat melindungi 

pemukiman, bangunan dan pertanian dari angin kencang atau intrusi air 

laut.Selain itu kemampuan mangrove untuk mengembangkan wilayahnya ke 

arah laut merupakan salah satu peran penting mangrove dalam pembentukan 
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lahan baru. Secara kimia kawasan mangrove merupakan tempat terjadinya 

proses daur ulang yang menghasilkan oksigen dan menyerap karbondioksida, 

selain itu sebagi pengolah bahan-bahan limbah industri dan kapal-kapal di 

lautan. 

Secara ekologis, ekosistem ini digunakan sebagai tempat pemijahan 

(spawning ground), tempat pengasuhan (nursery ground) dan mencari makan 

(feeding ground) dan berlindung bagi beberapa ikan, burung dan organisme 

laut lainnya baik yang hidupnya menetap atau keluar masuk hutan bersama 

arus pasang surut. Selain itu sebagai bahan pelapukan yang merupakan 

sumber makanan penting bagi invertebrata kecil pemakan detritus, yang 

kemudian berperan sebagai sumber makanan bagi hewan yang lebih besar 

(Arief, 2003). 

 
Gambar 2.2. Mangrove sebagai tempat pemijahan dan pengasuhan bagi 

binatang. 

 

Potensi sosial ekonomi diperoleh dari tiga sumber utama, yaitu hasil 

hutan, perikanan estuaria dan pantai, serta wisata alam. Manfaat mangrove 

yang secara langsung adalah bahan bangunan, kayu bakar, arang, bahan baku 

kertas dan tatal kayu olahan (Sugiyarto dan Ekariyono, 1996). Keberadaan 

mangrove berkaitan erat dengan tingkat produksi perikanan. Di Indonesia hal 
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ini dapat dilihat bahwa daerah-daerah perikanan potensial seperti di perairan 

sebelah timur Sumatera, Pantai Selatan dan Timur Kalimantan, Pantai Cilacap 

dan Pantai Selatan Irian Jaya yang kesemuanya masih berbatasan dengan 

hutan mangrove yang cukup luas (Soewito, 1984, dalam Rusila Noor et 

al.,1999). Fungsi lain dari kawasan mangrove adalah sebagi tempat wisata 

alam (wanawisata) atau ecotourism serta sebagai tempat pendidikan, 

konservasi dan penelitian (Arief, 2003). 

 

E. Komposisi Vegetasi Mangrove 

Komposisi vegetasi mangrove adalah susunan spesies mangrove yang 

terdapat pada suatu ekosistem mangrove (Tomlinson, 1994). Komposisi 

vegetasi yang terdapat pada ekosistem mangrove ditentukan oleh beberapa 

faktor penting seperti kondisi jenis tanah dan genangan pasang surut (Nontji, 

1993). Menurut Tomlinson (1994) vegetasi mangrove tersusun atas tiga 

komponen, yaitu komponen mayor, minor dan asosiasi. Komponen mayor 

merupakan vegetasi mangrove yang ada pada lingkungan mangrove dan 

tidak/jarang terdapat pada komunitas darat lainnya. Vegetasi ini memiliki 

peran besar dalam menyusun stuktur vegetasi mangrove dan mampu 

membentuk tegakan murni, mempunyai karakteristik adaptasi 

morfologi/anatomi seperti sistem perakaran udara (aerial root) dan 

berkembang biak secara vivipar dan mekanisme fisiologis khusus untuk 

mengeluarkan garam. Komponen mayor ini terdiri dari lima family dengan 

sembilan genus, yaitu: Avicennia (Avicenniaceae), Bruguira 
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(Rhizophoraceae), Ceriops (Rhizophoraceae), Kandelia (Rhizophoraceae), 

Laguncularia (Combreraceae), Lumnitzera (Combretaceae), Nypa (Palmae), 

Rhizophora (Rhizophoraceae) dan Sonneratia (Sonneratiaceae). Komponen 

Minor bukan merupakan elemen yang mencolok dalam vegetasi dan biasanya 

hanya muncul pada batas luar habitat mangrove serta jarang membentuk 

tegakan murni. Komponen minor terdiri dari 11 genus dari family yang 

berbeda yaitu: Camptostemon, Excoecaria, Pemphis, Xylocarpus, Aegiceras, 

Osbornia, Pelliciera, Aegialitis, Acrostichum, Scyphiphora dan Heritiera. 

Komponen asosiasi merupakan vegetasi yang tidak pernah tumbuh dalam 

komunitas mangrove sebenarnya (true mangrove) dan sering muncul sebagai 

vegetasi daratan. Komponen asosiasi terdiri dari 29 famili dengan 40 genus, 

antara lain :Acanthus, Calophyllum, Terminalia, Derris, Pongamia dan lain-

lain (Tomlinson, 1994). 

Data jumlah spesies mangrove yang ada di dunia belum diketahui 

secara pasti. Di indonesia sejauh ini tercatat setidaknya 202 spesies tumbuhan 

mangrove, meliputi 89 spesies pohon, 5 spesies palma, 19 spesies pemanjat, 

44 spesies herba tanah, 44 spesies epitif dan 1 spesies paku (Rusila Noor et 

al., 1999). 

 

F. Struktur Vegetasi Mangrove 

Struktur vegetasi adalah deskripsi mengenai basal area, kerapatan, 

dominansi, keragaman, diameter, tinggi dan zonasi vegetasi mangrove 

(Smith, 1992). Struktur mangrove memberi gambaran mengenai komunitas 
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mangrove yaitu mangrove fase pioneer dan mature yang mempunyai 

karakteristik yang berbeda (Tomlinson, 1994). 

Salah satu fenomena yang menarik dalam struktur vegetasi mangrove 

adalah terbentuknya zonasi. Tomlinson (1994) mendefinisikan zonasi sebagai 

suatu rangkaian vegetasi yang teratur yang menyambung secara sejajar 

dengan garis pantai, terbentuk seiring dengan perkembangan hutan mangrove. 

Ditambahkan oleh Hogarth (1999), zonasi terbentuk seiring dengan 

perkembangan hutan mangrove dan merupakan salah satu bagian penting 

dalam struktur hutan mangrove yang terbentuk karena adanya respon spesies 

terhadap gradient fisik-kimia lingkungan. Salah satu contoh zonasi hutan 

mangrove terlihat pada gambar. 

 
Gambar 2.3. Contoh zonasi hutan mangrove. (Sumber: Tomlinson, 

1994) 

 

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan zonasi pada 

vegetasi mangrove (Tomlinson, 1994), antara lain: 

 Suksesi tumbuhan pada permukaan lahan dan pembangunan 

wilayah pantai 

 Respon terhadap faktor-faktor geomorfologi 

 Adaptasi fisiologis mangrove di zona intertidal 

 Perbedaan penyebaran propagul (bibit mangrove) 

 Kompetisi antar spesies 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah vegetasi mangrove di Kawasan 

Pesisir Kecamatan Tugu Kota Semarang. Kecamatan Tugu memiliki garis 

pantai yang cukup panjang daripada kecamatan lain di kota Semarang, serta 

memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi sehingga menarik 

untuk diteliti. Kecamatan Tugu memiliki batas sebelah utara Laut Jawa; 

sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Semarang Barat; sebelah selatan 

berbatasan dengan Kecamatan Ngaliyan dan sebelah barat berbatasan dengan 

Kabupaten Kendal. 

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah himpunan individual atau objek yang banyaknya 

terbatas dan tidak terbatas. Sedangkan sampel adalah sebagian dari objek atau 

individu-individu yang mewakili suatu populasi (Pabundu, 2005:4). Dalam 

penelitian ini populasi adalah mangrove yang ada di Kecamatan Tugu Kota 

Semarang yang dibagi atas 3 Stasiun Penelitian. Teknik penentuan sampel 

yang digunakan adalah teknik area sampling dimana penelitian ini tidak 

dilakukan pada seluruh populasi, tapi terfokus pada objek penelitian dengan 

metode plot sampel yang berukuran 10m x10m sepanjang 100m. Penelitian 
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ini tidak termasuk dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif sehingga 

populasinya merupakan sampel itu sendiri. 

Purposive sampling adalah sampel yang dipilih secara cermat dengan 

mengambil orang atau objek penelitian yang selektif dan mempunyai ciri-ciri 

yang spesifik (Pabundu, 2005:41) artinya penentuan sampel dengan 

mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu yang telah dibuat terhadap objek 

yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dalam penelitian ini populasinya 

adalah sampel itu sendiri antara lain struktur dan komposisi vegetasi 

mangrove. Penelitian ini juga mengambil sampel sedimen tiap stasiun untuk 

di analisis ukuran butir dan kandungan bahan organiknya. 

 

C. Data dan Alat Penelitian 

Data yang dibutuhkan untuk pemetaan sebaran mangrove dapat 

dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu data primer dan data sekunder. Data 

primer diperoleh dari pengukuran dan pengamatan langsung di lapangan. 

Data sekunder diperoleh dari instansi-instansi serta warga masyarakat yang 

terkait dengan objek penelitian. 

1. Data Penelitian 

a. Data Primer 

Data primer diperoleh dari pengukuran dan pengamatan langsung 

di lapangan. Data primer terdiri dari pengamatan vegetasi baik dari 

sebaran, jenis, komposisi serta pengukuran substrat tanah dan air. 

Sumber data primer antara lain: 



 

 

25 

1) Data cek lapangan penggunaan lahan & sebaran mangrove tahun 

2011 hasil interpretasi citra satelit QuickBird terektifikasi. 

2) Data lapangan pengukuran vegetasi mangrove  meliputi kerapatan 

jenis, frekuensi jenis, nilai penting,indeks keanekaragaman dan 

indeks keseragaman. 

3) Data pengukuran butir dan kandungan bahan organik dalam 

sedimen. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan 

obyek penelitian yang dilakukan. Sumber data sekunder antara lain : 

1) Citra Satelit Quickbird tanggal perekaman 10 Juni Tahun 2006 yang 

sudah terektifikasi untuk mengintrepetasi vegetasi mangrove 

2) Data jumlah penduduk Kecamatan Tugu Kota Semarang tahun 2009 

untuk mengetahui jumlah penduduk pada tahun 2009. 

3) Peta Rupabumi skala 1 : 25.000 lembar Beji sheet 1409–221. 

2. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Tali untuk membatasi transek, yang dibagi menjadi tiga transek yaitu 

untuk plot 10 m x 10 m sampel pohon, 5 m x 5 m sampel anakan, dan 1 

m x 1 m sampel semai. 

b. Thermometer suhu digunakan untuk mengukur besarnya suhu udara 

yang dilaporkan dalam ºC. 

c. GPS digunakan untuk mencatat titik sampel. 

d. Bambu untuk mengukur ketinggian pohon 
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e. Ph tester untuk mengukur keasaman tanah. 

f. Alat tulis digunakan untuk mencatat hasil pengukuran di lapangan. 

g. Seperangkat komputer yang digunakan untuk mengolah data 

pengukuran menggunakan Microsoft Excel, untuk mengolah data yang 

berupa analisis deskriptif menggunakan Microsoft Word dan untuk 

mengolah data yang berupa peta menggunakan software ArcGIS 9.3. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Interpretasi Peta 

Interpretasi yang akan dilakukan adalah interpretasi peta citra satelit 

QuickBird dimana data yang disadap berupa penggunaan lahan, sebaran 

mangrove dan jaringan jalan. Dalam metode ini dilakukan observasi 

menggunakan GPS sebagai sampel uji ketelitian interpretasi citra 

Quickbird terhadap penggunaan lahan sebanyak 20 titik sampel sedangkan 

sampel untuk struktur dan komposisi vegetasi mangrove sebanyak 3 

stasiun yang masing-masing terdiri dari 4 titik sampel. 

2. Metode Pengukuran Plot Sampel 

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi dengan cara 

pengamatan dan penelitian langsung pada lokasi dan medan yang akan 

diteliti. Metode ini juga digunakan untuk memperoleh data tentang kondisi 

riil dilapangan sebagai cek silang dari data sekunder. Daerah penelitian 

dibagi atas 3 stasiun yang masing-masing terdiri dari 4 titik sampel. 

Metode pengambilan tiap sampel struktur dan komposisi vegetasi 
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mangrove dilakukan dengan menggunakan metoda plot menerus (Mueller-

Dumbois and Ellenberg, 1974). Plot menerus adalah garis transek yang 

berupa plot berukuran 10m x 10m sepanjang 100m sehingga total luas 

seluruh plot sampel adalah 1000 m
2
. Pada masing-masing plot berukuran 

10m x 10m tersebut semua pohon dengan diameter batang pohon (dbh) ≥ 4 

cm diambil datanya, sedangkan untuk data anakan (sapling) (1dbh < 4 cm 

dan tingginya > 1 m) diambil dalam subplot 5m x 5m dan data semai 

(seedling) (ketinggian < 1 m) diambil dalam subplot 1m x 1m. Adapun 

untuk analisis datanya dilakukan pada tiap-tiap klasifikasi vegetasinya, 

yaitu meliputi pohon, anakan (sapling) dan semai (seedling). Keobjektifan 

penelitian dijaga dengan meletakkan subplot 5m x 5m dan subplot 1m x 

1m dalam plot 10m x 10m pada posisi yang tetap/ sama untuk semua plot 

(Gambar 3.1). 

 

Gambar 3.1. Peletakan subplot 1m x 1m (semai), subplot 5m x 5m 

(anakan) dalam plot 10m x 10m (pohon) untuk vegetasi 

mangrove pada transek penelitian di Kecamatan Tugu Kota 

Semarang 

 

Pohon merupakan tumbuhan berkayu yang telah dewasa, 

mempunyai batang atau cabang yang tegak dan telah membentuk kanopi 

daun yang baik. Data pohon yang diambil dari masing-masing plot 10m x 
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10m berupa nama spesies, posisi atau koordinat pohon dalam plot, 

diameter pohon, ketinggian pohon dan keterangan lain yang berhubungan 

dengan perbungaan dan buah dan adanya bekas tebangan. 

Pengklasifikasian tinggi pohon dilakukan mengikuti Pribadi (1998) 

dimana Kelas Ketinggian : a = < 2 m; b = 2,0 – 3,99 m; c = 4,0 – 5,99 m; d 

= 6,0 – 7,99 m; e = 8,0 – 9,99 m; f = 10,0 – 11,99 m; g = > 12 m. 

Pengklasifikasian Kelas Ketinggian “pohon” pada Nypa fruticans 

mengikuti klasifikasi ini meskipun penetapan “pohon” pada Nypa fruticans 

pada ketinggian ≥ 3 m. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kerancuan 

dalam perhitungan dan penentuan kelas ketinggian pada tiap spesies 

“pohon”. 

Berdasarkan data posisi atau koordinat pohon dalam plot dan tinggi 

pohon dibuat diagram profil yang berfungsi untuk menggambarkan 

distribusi spesies pohon pada masing-masing transek. Pembuatan profil 

tersebut menggunakan Program Corel Draw X3. 

Sampel anakan (sapling) merupakan vegetasi mangrove yang 

memiliki diameter batang 1 ≤ dbh < 4 cm dan tingginya > 100 cm. 

Selanjutnya disebut sebagai anakan. Untuk vegetasi Nypa fruticans yang 

mempunyai kisaran tinggi ≥ 100 cm dan < 300 cm merupakan anakan. 

Data sampel diambil dari masingmasing subplot 5m x 5m berupa nama 

spesies, ketinggian pohon dan keterangan lain yang berhubungan seperti 

berbunga, berbuah, tertebang, dan lain-lain. 
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Semai merupakan bibit tanaman yang telah disapih dan atau bibit 

tanaman dari pohon yang hidup secara alami (Zain, 1998). Sampel semai 

(seedling) berupa vegetasi mangrove dengan ketinggian < 100 cm yang 

ditemukan pada subplot 1 m x 1 m. Selanjutnya disebut sebagai semai. 

Data yang diambil untuk sampel semai ini berupa nama spesies dan jumlah 

spesies pada subplot 1m x 1m. 

Dari data yang telah didapat, kemudian dianalisa untuk diketahui 

nilai Kerapatan Spesies (K), Kerapatan Relatif (KR), Frekuensi Spesies 

(F), Frekuensi Relatif (FR), Nilai Penting (NP), Indeks Keanekaragaman 

(H’) dan Indeks Keseragaman (J’) pada setiap lokasi dan tiap klasifikasi. 

Indeks Dominansi tidak dihitung, untuk menghindari kerancuan dalam 

perhitungan karena pada spesies Nypa fruticans tidak diukur diameter 

pohonnya. 

3. Studi Literatur 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data pelengkap dan 

acuan penelitian. Metode ini dengan cara mengkaji buku-buku, catatan-

catatan, dan karya ilmiah lainnya dari perpustakaan, dari dinas atau 

instansi pemerintahan, serta dengan pengkajian melalui media internet. 

Instansi tersebut di antaranya adalah BLH Kota Semarang dan Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kota Semarang. Data yang diperoleh berupa data 

inventarisasi kawasan pesisir dan data penggunaan lahan pesisir. Data ini 

digunakan sebagai penguat dari hasil pengamatan langsung pada objek 

penelitian. 
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E. Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan dapat dibagi dalam 4 tahap. 

Tahapan-tahapan tersebut yaitu : 

1. Tahap persiapan 

a. Studi pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian. 

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur yang 

berkaitan dengan obyek penelitian. 

b. Pengumpulan peta yang dibutuhkan 

Peta-peta yang dikumpulkan antara lain, Peta Rupabumi skala 1:25.000 

Tahun 2001 untuk mengetahui letak obyek penelitian, Peta 

Administrasi Kecamatan Tugu, Peta Tanah Semi Detil Skala 1:5000 

Tahun 2005 dan Peta Lereng tahun 2001. 

c. Penentuan titik pengukuran 

Penentuan titik pengukuran vegetasi (struktur dan komposisi vegetasi 

mangrove) yang dilakukan secara acak yang mewakili seluruh populasi 

vegetasi mangrove di Kawasan Pesisir Kecamatan Tugu Kota 

Semarang. 

d. Observasi lapangan 

Observasi lapangan dilakukan untuk melihat lokasi penelitian dalam 

penentuan titik sampel. 
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2. Tahap pelaksanaan 

a. Menentukan penggunaan lahan dengan cara intrepetasi citra satelit 

Quickbird tahun 2006 kemudian dilakukan cek lapangan untuk menguji 

ketelitian hasil interpretasi. 

b. Melakukan pengeplotan/transek di titik sampel yang telah ditentukan, 

kemudian dilakukan pengukuran komposisi dan struktur vegetasi 

meliputi; pencatatan jenis mangrove, pengukuran kerapatan, frekuensi, 

nilai penting dan indeks keanekaragaman vegetasi pada setiap titik. 

c. Pengukuran suhu udara, salinitas, pH tanah, dan analisa butir dan 

kandungan bahan organik dalam sedimen pada tiap titik.. 

3. Tahap penyelesaian 

a. Pengolahan data dengan Microsoft Office Excel. 

b. Pengolahan data dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) 

menggunakan software ArcGIS 9.3. 

4. Tahapan Akhir 

Tahapan penulisan laporan penelitian atau skripsi yang disajikan 

dalam bentuk tulisan dan dilengkapi dengan tabel dan peta. 

 

F. Metode Analisis Data 

Data vegetasi dan butir tanah dianalisis dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

1. Analisis Vegetasi 

a. Kerapatan Spesies ( Ki ) 
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Kerapatan spesies adalah jumlah tegakan spesies i dalam unit area 

(Cintron dan Novelli, 1984 ). Nilai Kerapatan Spesies ini didapat 

dengan rumus : 

 

 

 

Keterangan: 

K  =  kerapatan speies i 

Ni = jumlah total tegakan dari spesies i 

A = luas total area pengambilan contoh (luas total petak contoh/plot) 

b. Kerapatan Relatif Spesies ( KR ) 

Kerapatan relatif spesies merupakan persentase kerapatan masing-

masing spesies dalam transek ( English et al., 1997 ). Nilai kerapatan 

relatif didapatkan dengan menggunakan rumus : 

 

 

Keterangan : 

KR  =  Kerapatan Relatif spesies  

Ki =  Kerapatan tiap spesies i 

K    =  Jumlah total kerapatan  

c. Frekuensi Spesies ( Fi ) 

Frekuensi spesies adalah peluang ditemukannya spesies i dalam 

petak contoh / plot yang diamati (Cintron dan Novelli, 1984), dengan 

rumus: 

KR = ( Ki / K ) x 100% 

K  =  Ni  / A 
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Keterangan:   

Fi = frekuensi spesies i 

Pi  =  jumlah petak contoh / plot dimana ditemukan spesies i 

∑p = jumlah total petak contoh / plot yang diamati  

d. Frekuensi Relatif Spesies (FR) 

Frekuensi relatif spesies adalah perbandingan frekuensi spesies i 

(Fi) dan jumlah frekuensi untuk seluruh spesies (∑F). (Cintron dan 

Novelli, 1984). 

 

 

 

Keterangan:  

 FR  =  frekuensi Relatif Spesies 

 Fi =  Frekuensi spesies i 

 ∑F =  Jumlah frekuensi untuk seluruh spesies 

e. Nilai Penting (NP) 

Nilai penting diperoleh untuk mengetahui spesies yang secara 

umum mendominasi suatu areal mangrove. Nilai penting ini didapat 

dengan menjumlahkan nilai kerapatan relatif  dan nilai frekuensi relatif 

(modifikasi Cintron dan Novelli, 1984). 

 

 

Fi = Pi / ∑p 

FR = (Fi / F ) x 100 % 

NP = KR + FR 
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Keterangan:  

 NP =  Nilai Penting 

 KR  =  Kerapatan Relatif 

 FR  =  Frekuensi Relatif 

f. Indeks Keanekaragaman (H’) 

Indeks Keanekaragaman merupakan karakteristik dari suatu 

komunitas yang menggambarkan tingkat keanekaragaman yang terdapat 

dalam komunitas tersebut (Odum, 1993). Dalam penelitian ini 

digunakan indeks keanekaragaman Shannon-Wienner (Inaryono, 2006) 

dengan rumus : 

  

  

Keterangan:  

 H’ =  Indeks keanekaragaman Shannon-Wienner 

 ni =  Jumlah individu tiap spesies ke-i 

 N =  Jumlah total spesies 

Menurut Wilhem and Dorris (1986), klasifikasi indeks 

keanekaragaman Shannon-Wienner adalah sebagai berikut: 

 H’ < 1  : Indeks keanekaragaman rendah 

 1  H’  3 : Indeks keanekaragaman sedang 

 H’ > 3  : Indeks keanekaragaman tinggi 

 

 

H’ = -∑ Pi log Pi ; Pi= ni/N 
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g. Indeks Keseragaman (J’) 

Indeks Keseragaman bertujuan untuk mengetahui keseimbangan 

individu dalam keseluruhan populasi dan merupakan perbandingan 

antara lain keanekaragaman dengan In dari jumlah spesies (Odum, 

1993). Rumus Indeks Keseragaman adalah: 

 

 

Keterangan:  

 J’ =  Indeks Keseragaman 

 H’  = Indeks Keanekaragaman Shannon-Winner 

 S  = Jumlah spesies 

Menurut Krebs (1989), Indeks keseragaman berkisar antara 0-1, 

dimana:  

0,6– 1 : Keseragaman spesies tinggi 

0,4< J’ < 0,6 : Keseragaman spesies sedang 

0 – 0,4 : Keseragaman spesies rendah 

2. Analisa Ukuran Butir dan Kandungan Bahan Organik dalam Sedimen 

 

Metoda yang digunakan untuk mengetahui ukuran butir sedimen dan 

komposisi substrat dasar yang berukuran halus (lumpur) digunakan metoda 

penyaringan dan analisa hydrometer menurut Allen (1984) dalam 

Utaminingsih et.al, (1994). Analisa dilakukan dengan uji laboratorium. 

 

 

J’ = 
S

H

ln

'
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3. Analisis Geografi 

Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan 

fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan 

dalam kontek keruangan (Semlok, 1988). Analisis geografi dalam 

penelitian ini merupakan deskripsi untuk mengkaji persebaran vegetasi 

mangrove berkaitan dengan keberadaan manusia di sekitar objek 

penelitian. Hal ini meliputi kondisi fisik mangrove, luas sebaran mangrove 

serta keterlibatan manusia terhadap perkembangan vegetasi mangrove di 

daerah penelitian. Analisis ini sebagai data penunjang atau tambahan untuk 

mendukung tujuan dari penelitian ini.  
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Gambar 3.2. Diagram Alir Penelitian 

Peta Sebaran 

Vegetasi 

Evaluasi Komposisi dan Struktur Vegetasi Mangrove 

Peta Sebaran Mangrove 

Data Penunjang : 

- Kondisi Fisik Mangrove 

- Keterlibatan manusia 

- Luas sebaran mangrove 

Pengukuran Vegetasi Mangrove: 

1. Komposisi Vegetasi 

2. Struktur Vegetasi 

 

 

Pengambilan sampel 

tanah 

Pengolahan Data 

Analisa Vegetasi Mangrove Analisa Geografi Analisa Butir Tanah 

Ploting / Penentuan 

Titik Pengukuran 

Citra 

QUICKBIRD 

Cek Lapangan Peta RBI 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Umum Daerah Penelitian 

1. Letak, luas dan batas wilayah 

Wilayah Kecamatan Tugu terletak di bagian Barat Laut Kota 

Semarang. Berdasarkan letak astronomis Kecamatan Tugu berada pada 

garis 110º17’15” BT - 110º22’4” BT dan 6º56’13” LS - 6º59’14” LS. 

Berdasarkan Peta Administrasi (Gambar 4.1) Kecamatan Tugu 

mempunyai batas sebelah Utara Laut Jawa, batas timur Kecamatan 

Semarang Barat, batas selatan Kecamatan Ngaliyan, dan sebelah barat 

adalah Kabupaten Kendal. Berdasarkan hasil digitasi citra Quickbird tahun 

2006, luas wilayah Kecamatan Tugu adalah 2.947,01 Ha. Kecamatan Tugu 

merupakan bagian dari Kota Semarang yang terdiri dari 7 kelurahan, yaitu 

Kelurahan Jerakah seluas 130,17 Ha atau sebesar 4,42% dari luas 

Kecamatan Tugu, Kelurahan Tugurejo seluas 622,83 Ha atau sebesar 

21,13% dari luas Kecamatan Tugu, Kelurahan Karanganyar seluas 439,38 

Ha atau sebesar 14,91% dari luas Kecamatan Tugu, Kelurahan Randugarut 

seluas 470,41 Ha atau sebesar 15,96% dari luas Kecamatan Tugu, 

Kelurahan Mangkang Wetan seluas 409,69 Ha atau sebesar 13,90% dari 

luas Kecamatan Tugu, Mangunharjo seluas 437,91 Ha atau sebesar 

14,86% dari luas Kecamatan Tugu dan Kelurahan Mangkang Kulon seluas 

436,61 Ha atau sebesar 14,82% dari luas Kecamatan Tugu.  
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Adapun luas masing-masing kelurahan sebagaimana disajikan pada Tabel 

4.1. 

Tabel 4.1. Nama Kelurahan dan Luasnya di Kecamatan Tugu 

No. Kelurahan Luas (Ha) % 

1. Jrakah 130.17 4,42 

2. Tugurejo 622.83 21,13 

3. Karanganyar 439.38 14,91 

4. Randugarut 470.41 15,96 

5. Mangkang_Wetan 409.69 13,90 

6. Mangunharjo 437.91 14,86 

7. Mangkang_Kulon 436.61 14,82 

 Total 2947,01 100 
Sumber: Peta Administrasi Kecamatan Tugu 2005 (Gambar 4.1) 

2. Kondisi Tanah 

Tanah adalah merupakan hasil dari pelapukan batuan selama 

beribu bahkan berjuta tahun yang lalu, dimana lapisan tanah yang telah 

matang (solum) terdiri dari zat padat, cair, dan gas. Berdasarkan peta tanah 

semi detil Kota Semarang, Kecamatan Tugu memiliki 4 jenis tanah 

sebagai penyusunnya. Jenis tanah untuk wilayah Kecamatan Tugu 

merupakan tanah yang berasal dari endapan liat sungai dan marin, yang 

mempunyai tekstur liat, berdebu, berpasir dan  bersifat liat/agak plastis, 

tanah tersebut antara lain Aeric Tropaquepts, Rhodic Kanhapludults, Typic 

Tropaqueps dan Typic Tropopsamments (Bappeda, 2005). 

 Tabel 4.2. Jenis Tanah dan Luasnya di Kecamatan Tugu 

No. Jenis Tanah Luas (Ha) % 

1. Aeric Tropaquepts 793,12 26,91 

2. Rhodic Kanhapludults 383,10 13,00 

3. Typic Tropaqueps 179,52 6,09 

4. Typic Tropopsamments 1591.27 54,00 

 Total 2947,01 100 
Sumber : Peta Tanah Semi Detil Kecamatan Tugu tahun 2005 (Gambar 4.2) 
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3. Keadaan Topografi 

Kecamatan Tugu berada di kawasan pesisir dengan ketinggian 0-57 

meter dari permukaan laut. Berdasarkan Peta Kelas Lereng Kecamatan 

Tugu (Gambar 4.3) keadaan topografi di Kecamatan Tugu relatif 

homogen, lebih dari 90% dari luas wilayahnya mempunyai kemiringan 

lereng datar (0- ≤ 2%) kecuali sedikit di bagian selatan. Daerah dengan 

kemiringan lereng landai (2-≤15%) dan kemiringan lereng miring (15- ≤ 

25%) ditandai dengan bentuk topografi yang bergelombang dan berbukit 

kecil, terutama di wilayah selatan kelurahan Tugurejo dan Kelurahan 

Karanganyar yang merupakan akibat dari adanya lipatan tanah (Bapeda, 

2010). 

Tabel 4.3. Kelas Kemiringan Lereng Kecamatan Tugu 

No. Kelas Lereng Keterangan Luas (Ha) % 

1. 0-2 % Datar 2812,26 95 

2. 2-15 % Landai 89,17 3 

3. 15-25 % Miring 45,58 2 

Total 2947,01 100 
Sumber: Hasil Interpretasi Peta Kelas Kemiringan Lereng Kecamatan Tugu 

 

4. Penggunaan Lahan 

Penggunan lahan adalah setiap bentuk intervensi tangan manusia 

terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik 

materiil maupun spiritual (Arsyad, 1989 dalam Whisnu 2010:42). 

Berdasarkan hasil interpretasi citra satelit Quickbird tahun 2006 yang 

didukung oleh resolusi spasial citra yang tinggi, maka hal ini sangat 

membantu dalam interpretasi kenampakan individual tiap obyek 

penggunaan lahan. Perolehan data penggunaan lahan dan 
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pengklasifikasian dilakukan melalui kegiatan interpretasi visual secara 

logika/rasional menggunakan unsur-unsur interpretasi, yang meliputi 

warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs dan asosiasi. 

Berdasarkan digitasi citra Quickbird penggunaan lahan didaerah 

penelitian diklasifikasikan menjadi 11 jenis penggunaan lahan. 

Penggunaan lahan terbesar yaitu tambak sebesar 1618,463 Ha, sawah 

476,683 Ha, permukiman sebesar 249,374 Ha, mangrove sebesar 220, 

956 Ha, dan luas penggunaan yang lain yaitu jalur hijau, lapangan, kebun 

campuran, lahan terbuka, tegalan, industri, dan empang sebesar 381,534 

Ha. Luasan dan gambaran lengkap penggunaan lahan di Kecamatan Tugu 

tersaji pada Tabel 4.4 dan Gambar 4.4. 

Tabel. 4.4. Luasan Penggunaan Lahan Kecamatan Tugu 

No. Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha) % 

1. Tambak 1618,46 54,92 

2. Sawah 476,68 16,18 

3. Permukiman 249,37 8,46 

4. Mangrove 220,96 7,50 

5. Industri 173,47 5,89 

6. Lahan Terbuka 118,04 4,01 

7. Kebun Campuran 57,05 1,94 

8. Tegalan 16,73 0,57 

9. Empang 7,12 0,24 

10. Jalur Hijau 4,68 0,16 

11. Lapangan 4,44 0,15 

Total 2947,01 100 

 Sumber : Peta Penggunaan Lahan, Tahun 2006 (Gambar 4.4) 

Adapun identifikasi penggunaan lahan didasarkan pada tampilan 

obyek pada citra Quickbird Tahun 2006 yaitu: 
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a. Empang 

Empang dikenali dengan bentuknya yang tidak beraturan memiliki 

warna gelap kehijauan dan berada pada tengah daratan. Warna gelap 

tersebut disebabkan nilai pantulan yang rendah dari obyek air atau 

serapan energi matahari. Luas penggunaan empang sebesar 7,12 Ha 

atau seluas 0,24% dari luas Kecamatan Tugu. 

 
Gambar 4.5. Kenampakan Empang pada Citra Quickbird Tahun 2006 

 

b. Industri 

Pengenalan industri pada citra satelit Quickbird Tahun 2006 antara lain 

dicirikan oleh bentuknya berupa susunan beberapa kotak berukuran 

besar dan panjang, umumnya memiliki ruang terbuka untuk parkir 

maupun lahan bebas vegetasi. Warna dan jenis atap berupa putih terang 

dan coklat cerah hingga coklat gelap karena atap bangunan terbuat dari 

seng atau baja. Luas penggunaan industri sebesar 173,47 Ha atau seluas 

5,89% dari luas Kecamatan Tugu. 
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Gambar 4.6. Kenampakan Industri pada Citra Quickbird Tahun 2006 

c. Jalan 

Obyek jalan dapat diamati dengan jelas menggunakan citra satelit 

Quickbird Tahun 2006. Jalan memiliki bentuk kelurusan teratur yang 

khas dan kontras dengan bangunan atau obyek lain yang ada 

disekitarnya, sehingga kenampakan jalan dapat diamati dengan baik. 

Permukaan jalan dibedakan berdasarkan warna yang dihasilkan, untuk 

jalan aspal berwarna hitam, jalan dari semen berwarna putih, jalan dari 

tanah umumnya berwarna kecoklatan. 

 
Gambar 4.7. Kenampakan Jalan pada Citra Quickbird Tahun 2006 

d. Jalur Hijau 

Jalur hijau yang dimaksud adalah area berbentuk jalur/memanjang 

berisi pepohonan yang bisa berada di tengah ataupun di pinggir jalan. 
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Jalur hijau dikenali dari letaknya yang sejajar mengikuti jalan, 

sedangkan warnanya berupa hijau tua sampai hijau kehitaman 

kehitaman. Umumnya jalur hijau menutupi bangunan yang berada 

disekitarnya. Luas penggunaan jalur hijau sebesar 4,68 Ha atau seluas 

0,16% dari luas Kecamatan Tugu. 

 
Gambar 4.8. Kenampakan Jalur Hijau pada Citra Quickbird Tahun 2006 

e. Kebun Campuran 

 
Gambar 4.9. Kenampakan Kebun Campuran pada Citra Quickbird Tahun 

2006 

 

Kebun campuran dikenali dengan warna sampai hijau kelabu yang 

disebabkan warna vegetasi penutupnya. Tutupan kanopi dari 

vegetasinya yang lebat menunjukkan bahwa vegetasi yang ada di 

dalamnya termasuk jenis tanaman berbatang besar atau pohon. Luas 
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penggunaan kebun campuran sebesar 57,05 Ha atau seluas 1,94% dari 

luas Kecamatan Tugu. 

f. Lahan Terbuka 

Lahan terbuka mudah diamati karena pada permukaannya tidak terdapat 

obyek lain selain tanah. Warna pada lahan terbuka berupa coklat, coklat 

cerah hingga putih tergantung pada jenis dan kondisi dari tanah. Warna 

hijau cerah dengan tektur halus dan kasar menunjukkan lahan terbuka 

yang ditumbuhi rumput dan belukar. Luas penggunaan lahan terbuka 

sebesar 118,04 Ha atau seluas 4,01% dari luas Kecamatan Tugu. 

 
Gambar 4.10. Kenampakan Lahan Terbuka pada Citra Quickbird Tahun 2006 

g. Lapangan 

Lapangan mudah dikenali dengan bentuknya yang khas dan memiliki 

luasan yang besar. Warna pada lapangan berupa kelabu (bahan semen) 

untuk lapangan basket dan tenis, hijau muda sampai hijau tua kelabu 

(rumput) untuk lapangan sepakbola. Untuk lapangan yang berisi 

rerumputan teksturnya cenderung halus. Hal ini disebabkan karena 

rerumputan biasanya tumbuh saling berdekatan dan rapat. Obyek 

lapangan biasanya berada di daerah pemukiman ataupun di pinggiran 



 

 

50 

jalan. Luas penggunaan lapangan sebesar 4,44 Ha atau seluas 0,15% 

dari luas Kecamatan Tugu. 

 
Gambar 4.11. Kenampakan Lapangan pada Citra Quickbird Tahun 2006 

h. Mangrove 

Mangrove merupakan vegetasi  yang tumbuh di genangan air yang 

memiliki salinitas tinggi. Pada citra satelit Quickbird Tahun 2006 

mangrove mudah dikenali dengan warna hijau gelap sampai hijau 

kelabu yang memiliki kanopi berbentuk bulat. Mangrove berada dekat 

pantai atau pada area pertambakan. Sebaran mangrove berupa 

memanjang dan mengelompok mengikuti pola pematang tambak dan 

sungai. Luas penggunaan mangrove sebesar 220,96 Ha atau seluas 

7,50% dari luas Kecamatan Tugu. 

 
Gambar 4.12. Kenampakan Mangrove dan Sebaran Mangrove pada Citra 

Quickbird Tahun 2006 
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i. Permukiman 

Permukiman dikenali dari bentuk kotak-kotak sederhana yang saling 

berdekatan dengan ukuran umumnya relatif kecil. Warna yang terlihat 

berupa putih, coklat cerah sampai coklat gelap. Pemukiman umumnya 

terletak di pinggir jalan memanjang mengikuti pola jalan. Luas 

penggunaan permukiman sebesar 249,37 Ha atau seluas 8,46% dari luas 

Kecamatan Tugu. 

 
Gambar 4.13. Kenampakan Permukiman pada Citra Quickbird Tahun 2006 

j. Sawah 

Sawah mudah dibedakan dengan jenis tanaman lain, karena teksturnya 

yang halus, memiliki pola berupa kotak teratur  berwarna hijau, hijau 

kekuningan dan coklat. Pola garis kotak menunjukkan pematang 

sebagai batas dari sawah tersebut. Tekstur halus disebabkan karena 

tanaman sawah (padi) biasanya tumbuh saling berdekatan dan rapat. 

Warna hijau sampai kuning kehijauan menunjukkan tanaman padi, 

sedangkan warna coklat yang luas menunjukkan tanah karena sawah 

yang telah dipanen. Luas penggunaan sawah sebesar 476,68 Ha atau 

seluas 16,18% dari luas Kecamatan Tugu. 
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Gambar 4.14. Kenampakan Sawah pada Citra Quickbird Tahun 2006 

k. Sungai 

Obyek sungai dikenali dari bentuknya yang memanjang dan berkelok-

kelok secara alamiah dan berwarna coklat gelap-hitam. Warna gelap 

tersebut disebabkan nilai pantulan yang rendah dari obyek air atau 

serapan energi matahari. 

 
Gambar 4.15. Kenampakan Sungai pada Citra Quickbird Tahun 2006 

l. Tambak 

Tambak merupakan areal pembudidayaan ikan air payau berada di 

pinggir pantai dengan pematang sebagai penahan air. Obyek tambak 

pada citra satelit Quickbird mudah dikenali dengan warna coklat hijau 

sampai hijau gelap. Mempunyai tekstur rata yang mencirikan daerah 
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perairan/genangan dan garis coklat merupakan pematang membentuk 

pola bervariasi seperti kotak, segitiga dan persegi panjang. Luas 

penggunaan tambak sebesar 1618,46 Ha atau seluas 54,92% dari luas 

Kecamatan Tugu. 

 
Gambar 4.16. Kenampakan Tambak pada Citra Quickbird Tahun 2006 

m. Tegalan 

Objek tegalan dikenali dengan warna hijau dan coklat berbentuk garis 

dengan tekstur agak kasar. Warna hijau berasal dari tanaman dan warna 

coklat berasal dari tanah. Garis coklat menunjukkan pola penanaman 

dengan sistem tanam berjarak. Luas penggunaan tegalan sebesar 16,73 

Ha atau seluas 0,57% dari luas Kecamatan Tugu. 

 
Gambar 4.17. Kenampakan Tegalan pada Citra Quickbird Tahun 2006 
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5. Kependudukan 

Pertumbuhan penduduk yang baik menjadi pemacu semangat laju 

perkembangan kota. Pertumbuhan yang pesat mempengaruhi perluasan 

lahan permukiman. Jumlah penduduk Kecamatan Tugu secara keseluruhan 

adalah 27.598 jiwa. Wilayah dengan penduduk paling banyak berada di 

Kelurahan Tugurejo, sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di 

Kelurahan Randugarut. Untuk mengetahui jumlah penduduk maupun 

kepadatan penduduk di Kecamatan Tugu dapat dilihat dalam tabel 4.5. 

berikut ini: 

Tabel. 4.5. Kepadatan Penduduk di Kecamatan Tugu Tahun 2009 

No. Desa/Kelurahan Luas (Km²) 
Jumlah 

Penduduk 

Kepadatan 

Penduduk 

(Km²) 

1 Jrakah 1,53 2.879 1.882 

2 Tugurejo 8,56 6.201 724 

3 Karang Anyar 4,75 3.011 634 

4 Randugarut 4,65 1.698 365 

5 Mangkang Wetan 3,47 4.847 1.397 

6 Mangunharjo 4,00 5.439 1360 

7 Mangkang Kulon 4,82 3.523 731 

Jumlah 31,78 27.598 868 

Sumber : Kecamatan Tugu Dalam Angka 2009 (BPS, 2009) 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui mengenai jumlah penduduk 

maupun mengenai kepadatan penduduk di Kecamatan Tugu pada tahun 

2009. Jumlah penduduk Kecamatan Tugu tahun 2009 mencapai 27.598 

jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 868 jiwa/km². 
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B. Sebaran Mangrove 

Pemetaan dan pengukuran luas wilayah mangrove di Kecamatan Tugu 

Kota Semarang dilakukan dengan cara interpretasi citra satelit resolusi tinggi 

(Quickbird) tanggal perekaman 10 Juni tahun 2006. Pengecekan lapangan 

dilakukan untuk memastikan kebenaran atau kesesuaian informasi pada citra 

dan lapangan. Tujuan lain dari pengecekan lapangan adalah untuk 

mengetahui dan mengukur kualitas mangrove. 

Berdasarkan interpretasi citra Quickbird vegetasi mangrove di 

Kecamatan Tugu dibagi atas 3 wilayah penelitian/stasiun, masing-masing 

stasiun dibagi atas 4 titik penelitian. Penentuan wilayah penelitian 

berdasarkan pertimbangan keberadaan dan sifat hidup vegetasi mangrove 

yang hidup di daerah yang selalu tergenang air, memiliki salinitas tinggi, 

dengan kemiringan lereng 0-2%, tekstur tanah yang didominasi liat dan 

lumpur serta berada di pinggir/berbatasan dengan pantai. Berdasarkan 

keberadaan dan sifat hidup mangrove tersebut, maka penulis menjadikan 

penggunaan lahan tambak sebagai dasar penentuan batas daerah penelitian. 

Sedangkan pembagian wilayah penelitian menjadi 3 stasiun penelitian 

berdasarkan wilayah administrasi kelurahan yang ada di Kecamatan Tugu. 

Sebaran vegetasi mangrove terhadap kawasan tambak di Kecamatan Tugu 

dapat dilihat pada Gambar 4.18. 

Wilayah penelitian dibagi menjadi 3 stasiun penelitian dan masing-

masing stasiun penelitian terdapat 4 titik lokasi pengukuran struktur dan 

komposisivegetasi mangrove. Penentuan titik sampel dan penghitungan jarak 



 

 

56 

lokasi titik sampel dari bibir pantai berdasarkan interpretasi citra satelit 

Quickbird tahun 2006 dan cek lapangan. Letak astronomis dan jarak titik 

lokasi penelitian dari pantai dapat dilihat pada Tabel 4.6 dan Gambar 4.19.  

Tabel 4.6. Letak Astronomis dan Jarak Titik Sampel dari Bibir Pantai 

Stasiun Titik Sampel Letak Astronomis Jarak dari Pantai (m) 

I 

1 110
o
18’54” BT - 6

o
56’19” LS 0 - 500 

2 110
o
18’25” BT - 6

o
56’24” LS 500 - 1100 

3 110
o
18’57” BT - 6

o
57’1” LS 1100 - 1700 

4 110
o
18’2” BT - 6

o
57’4” LS 1700 - 2500 

II 

1 110
o
20’5” BT - 6

o
56’52” LS 0 - 600 

2 110
o
19’35” BT - 6

o
57’55” LS 600 - 1500 

3 110
o
19’57” BT - 6

o
57’17 LS 600 - 1500 

4 110
o
19’47” BT - 6

o
57’36” LS 1500 - 2000 

III 

1 110
o
21’40” BT - 6

o
57’18” LS 0 - 500 

2 110
o
21’1” BT - 6

o
57’35” LS 500 - 1700 

3 110
o
21’28” BT - 6

o
57’58 LS 500 - 2000 

4 110
o
20’38” BT - 6

o
57’58” LS 1600 - 2500 

Sumber: Hasil Penelitian dan  interpretasi citra satelit Quickbird tahun perekaman 

2006 

 

Stasiun I mewakili area tambak yang berada di wilayah Kelurahan 

Mangkang Kulon dan Mangunharjo yaitu seluas 532,097 Ha atau sebesar 

29% dari luas seluruh stasiun, Stasiun II mewakili area tambak yang berada di 

wilayah Kelurahan Mangkang Wetan dan Randugarut yaitu seluas 497,650 

Ha atau sebesar 27% dari luas seluruh stasiun, dan stasiun III mewakili area 

tambak yang berada di wilayah Kelurahan Karanganyar, Tugurejo dan Jrakah 

yaitu seluas 793,593 Ha atau sebesar 44% dari luas seluruh stasiun. Luas 

stasiun penelitian dapat dilihat pada tabel 4.7 dan Gambar 4.19 

Tabel 4.7. Tabel Luas Stasiun Penelitian 

No. Stasiun Luas (Ha) Luas (%) 

1. I 532,10 29% 

2. II 497,65 27% 

3. III 793,59 44% 

Total 1823,34 100% 
Sumber: Hasil Perhitungan  
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Berdasarkan hasil interpretasi didapatkan luas vegetasi mangrove di 

Kecamatan Tugu adalah 220,96 Ha yang membentuk 593 kelompok-

kelompok kecil, dengan rerata luas 0,363 Ha. Luas minimum adalah 0,0008 

Ha sedangkan luas maksimumnya adalah sebesar 23,0142 Ha. Mangrove di 

Kecamatan Tugu terbagi atas tiga stasiun yang umumnya tersebar dan 

tumbuh di area tambak, terutama pada pematang tambak. Sebagian lain 

tumbuh di sepanjang garis pantai maupun sepanjang aliran sungai, adapun 

yang tumbuh di tengah tambak umumnya mangrove dengan kategori semai. 

Tabel 4.8. Luas Stasiun dan Mangrove Pada Daerah Penelitian 

No. Stasiun 
Luas 

Stasiun 

(Ha) 

Titik 

Sampel 

Luas 

Mangrove 

(Ha) 

Total 

(Ha) 
% Luas 

Mangrove 

% Luas Mangrove 

Terhadap Luas 

Stasiun 

1 I 532,10 

I.1 21,228 

77,975 35% 14% 
I.2 33,598 
I.3 18,342 
I.4 4,807 

2 II 497,65 

II.1 19,650 

41,247 19% 8% 
II.2 7,866 
II.3 7,571 
II.4 6,161 

3 III 793,59 

III.1 29,868 

101,734 46% 13% 
III.2 42,063 
III.3 20,775 
III.4 9,028 

 Total 1823,34  220,956 220,956 100% 12% 

Sumber: Hasil Perhitungan (Gambar 4.20) 

Stasiun I memiliki luas mangrove sebesar 77,98 Ha atau 35% dari luas 

seluruh mangrove di Kecamatan Tugu. Stasiun II memiliki luas mangrove 

sebesar 41,25 Ha atau 19% dari luas seluruh mangrove di Kecamatan Tugu. 

Stasiun III memiliki luas mangrove sebesar 101,73 Ha atau 46% dari luas 

seluruh mangrove di Kecamatan Tugu. Persentase luas mangrove terhadap 

luas stasiun sebesar 12%. Stasiun II memiliki luas mangrove terkecil, 
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berbanding lurus dengan luas stasiun penelitian. Untuk mengetahui luas dan 

sebaran vegetasi mangrove pada tiap stasiun penelitian di Kecamatan Tugu 

dapat dilihat pada Tabel 4.8 dan Gambar 4.20. 

 

C. Komposisi Vegetasi Mangrove 

Hasil pengamatan dan identifikasi vegetasi mangrove pada 12 titik 

penelitian ditemukan 3 spesies mangrove, yang ketiganya termasuk dalam 

komponen mayor yaitu Rhizophora mucronata (Rhizophoraceae), Avicennia 

alba dan Avicennia marina (Avicenniaceae). 

Tabel 4.9. Tabel Vegetasi Mangrove yang Ditemukan Pada Titik Sampel 

Famili / Spesies 
Stasiun I Stasiun II Stasiun III 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 

Avicenniaceae                         

Avicennia alba + - - - - - - - + + + + 

Avicennia marina + + + + + + + + + + + + 

Rhizophoraceae                         

Rhizophora 

mucronata 
+ + + + + + + + + + + + 

Jumlah 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Keterangan ₊ ada                     

  ₋ tidak ada                   
Sumber : Hasil Analisis dan data lapangan tanggal penelitian 30 Maret 2011 

Tabel 4.9 memperlihatkan spesies mangrove yang ditemukan pada 

masing-masing stasiun penelitian di Kecamatan Tugu. Dari tabel tersebut 

dapat dilihat bahwa Rhizophora mucronata ditemukan di semua titik 

penelitian. Avicennia alba merupakan spesies yang paling sedikit ditemukan 

yaitu hanya pada 5 titik penelitian. Sebaran spesies mangrove paling rata 
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terdapat pada stasiun III dimana setiap jenis mangrove ditemukan pada tiap 

titik lokasi penelitian. 

Untuk membedakan berbagai jenis utama pohon bakau, umumnya 

dilakukan dengan mengamati tipe akar, bentuk daun, bentuk buah dan 

bunganya (Murdiyanto, 2003:17). Dilihat dari bentuk akarnya ada yang 

muncul dari tanah ke atas berbentuk pinsil atau kerucut dan berfungsi sebagai 

akar pernafasan (pneumatophores), disebut akar pasak. Ada pula akar yang 

muncul ke atas tanah kemudian menekuk dan menancap lagi ke bawah, 

disebut akar lutut. Ada lagi yang berbentuk papan pipih disebut akar papan 

dan yang bertipe akar tongkat tumbuh melengkung dari batang bagian bawah 

masuk ke tanah sebagai penyangga pohon maupun menggantung di udara 

sebagai akar pernafasan. 

 
Gambar 4.21. Ilustrasi beberapa bentuk akar bakau 

Ciri-ciri fisik vegetasi mangrove yang ditemukan di daerah penelitian 

cukup mudah dikenali. Rhizopora mucronata atau lebih dikenal dengan bakau 

hitam disebut juga dengan bakau besar, bakau-genjah, tinjang, slindur, bakau 

merah, bakau akik atau bakau kurap. Di dunia dikenal secara umum sebagai 

red mangrove. Kulit batangnya berwarna kemerahan terutama bila basah. 
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Pohon dapat tumbuh sampai dengan tinggi 15 m. Termasuk famili 

rhizophoraceae. Pohon ini banyak terlihat sebagai pohon kecil yang tumbuh 

di air laut. Dapat tumbuh dengan toleransi yang cukup tinggi terhadap kadar 

garam, mulai yang tawar sampai kadar yang tinggi. Disebut sebagai pohon 

yang facultative halophyte yang artinya dapat tumbuh di air asin tetapi tidak 

terbatas hanya di habitat yang demikian saja. Pohon kecil yang dapat 

dijumpai tumbuh sendiri di tempat dangkal berair seringkali adalah jenis 

bakau ini. Menjadi ciri khasnya adalah sistem perakaran yang kompleks (prop 

roots / stilt roots) dengan cabang-cabang rendah membentuk struktur yang 

lebat. Akar-akar membentuk lengkungan menembus air, lumpur dan tanah. 

Akar berwarna merah terutama pada waktu basah. Karena akar bakau ini 

berada di dalam air dan lumpur yang tidak mengandung oksigen bebas 

(anaerobik), pohon ini menumbuhkan cabang khusus yang mempunyai pori-

pori (lenticels) untuk mengikat oksiden dari udara, disebut sebagai akar udara 

(air root). Akar udara ini tumbuh menggantung ke bawah dari batang atau 

cabang yang rendah, dilapisi semacam sel lilin yang dapat dilewati oksigen 

tetapi tidak tertembus air. Akar ini tidak mempunyai daun dan apabila masuk 

menembus permukaan air, terus ke tanah, akan berubah menjadi akar biasa. 

Daun berbentuk oval atau ellips, agak keras, mengkilap berwarna 

hijau kekuningan dan tangkainya merah. Di bagian sebelah bawahnya 

terdapat bintik-bintik hitam kecil. Daun tumbuh berlawanan di kiri-kanan 

ranting. Daunnya berubah warna menjadi kuning dan merah pada waktu 
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gugur dari pohonnya, daun berukuran panjang antara 10 – 20 cm, lebar antara 

5 – 10 cm. 

 
Gambar 4.22. Ciri-ciri fisik Spesies Rhizophora mucronata, pohon 

(a), akar tongkat (b), daun (c), bunga dan buah (d). 

 

Rhizopora mucronata berbunga sepanjang tahun, tetapi berbunga lebih 

banyak antara bulan April sampai Oktober. Bunganya tumbuh kembar, 

berukuran kecil, kelopaknya 10 – 14 mm dan lebar diameternya (8 – 10 mm) 

berwarna putih sampai kuning, tidak berbau keras dan mempunyai empat 

petal. Buahnya vivipar, berbentuk seperti tongkat yang tumbuh berkembang 

sebagai tanaman embrio selama masih berada pada pohon induknya, disebut 

bakal pohon muda atau propagules. Bakal pohon ini berwarna hijau dan 
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setelah matang mengeras, berwarna kuning kecoklatan, mencapai ukuran 

panjang 25 - 40 cm. Buah ini akan jatuh ke bawah terbawa air dalam posisi 

horisontal. Dapat bertahan cukup lama terbawa air laut, setelah beberapa 

minggu akan menyerap air, posisinya berubah vertikal dalam air, tumbuh akar 

dan daun pertamanya kemudian menancapkan akarnya ke tanah dan menetap. 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.22 

Avicennia alba (api-api putih) dan Avicennia marina (api-api jambu) 

termasuk kedalam famili Avicenniaceae memiliki ciri fisik yang hampir sama 

yaitu merupakan tanaman berkayu keras, dapat tumbuh mencapai ketinggian 

25 - 30 m. Pohon ini tidak mengeluarkan garam di bagian akarnya, tetapi 

mengeluarkan kelebihan garam melalui pori-pori daunnya yang akan terbawa 

oleh hujan dan angin. Seringkali garam terlihat sebagai lapisan kristal putih di 

bagian permukaan atas daun. Karena spesies Avicennia spp. mudah 

menumbuhkan cabangnya, memungkinkan untuk diambil cabang dan 

rantingnya tanpa mengganggu batang pohonnya. Pohon jenis ini mempunyai 

toleransi yang tinggi terhadap kadar garam. Karena bersifat toleran terhadap 

air berkadar garam tinggi, pohon ini dapat hidup di tepi pantai mampu 

menahan lumpur dan pasir dari hempasan ombak. Oleh karenanya merupakan 

juga jenis bakau yang dapat menstabilkan pantai, mencegah erosi dan 

memberi kesempatan pohon lain untuk tumbuh. 

Kulit batangnya tebal berwarna putih keabu-abuan dan berwarna 

coklat tua atau kehitaman bila basah serta permukaannya kasar. Cabangnya 

berwarna keabu-abuan dan halus dengan pangkal cabang yang membesar. 
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Untuk mencegah kekurangan oksigen karena terbenam di lumpur, pohon ini 

mempunyai akar pengisap udara berbentuk pinsil yang mencuat ke 

permukaan tanah lumpur. Akar pinsil ini muncul pada interval tertentu dari 

akarnya yang berada di bawah tanah. Akar pinsil ini tumbuh mengarah ke 

atas, beberapa cm di atas permukaan air, disebut akar pasak yang berfungsi 

sebagai alat pernafasan (pneumatophores). 

 
Gambar 4.23. Ciri-ciri fisik Spesies Avicennia alba (a), Avicennia marina (b) 

dan akar nafas pada kedua spesies tanaman (c). 
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Aicenniaceae mempunyai daun agak tebal, ada yang berbentuk bulat 

lonjong atau berbentuk elips agak meruncing di bagian ujungnya, berukuran 

antara 3 - 15 cm, tergantung spesiesnya. Berwarna hijau tua atau kekuningan, 

sebelah atas berwarna hijau, sering mengeluarkan kristal garam dan bagian 

bawahnya berwarna abu-abu keperakan. Bila lama tidak terkena hujan kristal 

garam mudah terlihat karena memantulkan sinar matahari. 

Bunga berukuran kecil berdiameter 4 - 5 mm, berwarna putih, kuning 

sampai jingga. Bunga ini adalah hermaprodit, bunga betina memproduksi 

ovul dengan serbuk sari yang steril, bunga jantan memproduksi serbuk sari 

dengan ovul yang steril. Bunga dapat dijumpai sepanjang tahun. Kedua jenis 

bunga mengeluarkan nektar dan aroma untuk menarik serangga penyerbuk. 

Avicennia spp. Merupakan pohon penghasil madu yang sangat baik. Buah 

berukuran kecil antara 2,5 - 4 cm, berbentuk bulat dan dapat dijumpai 

sepanjang tahun. Buah terbungkus kelopak pelindung yang berbulu. Sebelum 

jatuh dari pohonnya akar tidak menembus pelindung, tipe buah ini disebut 

buah kriptovivipar. Bila jatuh dari pohon akan mengapung dan terbawa aliran 

air laut, dapat bertahan 3 - 4 hari. Di air laut yang salinitasnya tinggi kelopak 

pelindung buah lambat terlepas, di air payau lebih cepat mengelupas dan 

bijinya lebih cepat tumbuh dan menetap. Pada gambar 4. Terlihat perbedaan 

kedua jenis spesies ini yaitu pada bentuk daun dan buahnya. Daun Avicennia 

alba lebih besar yaitu 10-15 cm ujungnya runcing sedangkan Avicennia 

marina berukuran 5-10 cm dan ujungnya membulat, buah Avicennia alba 

lebih besar dan lebih panjang daripada Avicennia marina. 
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Menurut pengamatan selama penelitian dan keterangan dari warga 

setempat, vegetasi mangrove di kecamatan tugu telah mengalami kerusakan 

sebagai akibat dari pembukaan tambak, penebangan oleh penduduk setempat, 

dan pencemaran limbah pabrik. Kondisi vegetasi mangrove yang masih alami 

hanya terlihat pada titik lokasi I.1 dan II.2 di sepanjang sungai Mangunharjo 

dan sungai Tapak. Memasuki tahun 2000 timbul kesadaran warga untuk 

melakukan penanaman mangrove sebagai akibat dari menurunnya jumlah 

tangkapan ikan di daerah tersebut. Kegiatan ini didukung pemerintah dan 

organisasi pecinta lingkungan baik dengan melakukan konservasi mangrove 

di sepanjang kawasan pesisir, maupun dengan membagi bibit mangrove 

(propagul) kepada pemilik tambak agar menanam bibit tersebut pada 

pematang tambak mereka. Lokasi penelitian terdapat sumber air tawar yang 

melimpah, karena di aliri oleh 8 sungai dan ada masukan air laut saat pasang, 

disamping itu jenis tanahnya liat berlumpur. Kondisi ini sangat mendukung 

tumbuhnya vegetasi Rhizophoraceae dan Avicenniaceae. Spesies-spesies 

tersebut dipilih untuk ditanam dalam kegiatan konservasi yang akhirnya 

menutupi sebagian besar kawasan ini. 

 

D. Struktur Vegetasi Mangrove 

1. Pohon 

Secara keseluruhan kategori pohon yang ditemukan di lokasi 

penelitian termasuk dalam tiga spesies yaitu Rhizophora mucronata, 

Avicennia marina dan Avicennia alba. Tiap spesies dapat ditemukan pada 
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semua stasiun penelitian kecuali spesies Avicennia alba yang tidak 

ditemukan pada stasiun II. 

Rata-rata kerapatan vegetasi mangrove kategori pohon di 

Kecamatan Tugu adalah 1.825 ind/Ha, yang tersebar pada tiga stasiun 

penelitian (Tabel 4.10). Stasiun I memiliki kerapatan kategori pohon 

terbesar dengan nilai kerapatan rata-rata 2.850 ind/Ha dengan spesies 

penyusun Rhizophora mucronata, Avicennia marina dan Avicennia alba. 

Stasiun III memiliki rata-rata kerapatan kategori pohon sebesar 2.075 

ind/Ha dengan spesies penyusun Rhizophora mucronata, Avicennia 

marina dan Avicennia alba. Stasiun II memiliki rata-rata kerapatan 

terendah sebesar 550 ind/Ha, dengan spesies penyusun Rhizophora 

mucronata dan Avicennia marina. 

Tabel. 4.10. Distribusi Kerapatan Vegetasi Mangrove Kategori Pohon di 

Kecamatan Tugu 

No. Titik Sampel 
Kerapatan Struktur Pohon (Ind/ha) 

Stasiun I Stasiun II Stasiun III 

1 1 3400 1000 2300 

2 2 2900 500 2800 

3 3 2900 400 2700 

4 4 2200 300 500 

Rata-rata 
2850 550 2075 

1825 
Sumber: Hasil Analisis dan data lapangan tanggal penelitian 30 Maret 2011 

Kerapatan pohon untuk masing-masing spesies pada Stasiun I di 

dominasi Rhizophora mucronata. Hal ini ditunjukkan rata-rata Kerapatan 

1950 ind/Ha dan rata-rata Nilai Penting 119,25%. Kerapatan Tertinggi 

pada Stasiun II didapat oleh spesies Rhizophora mucronata dengan rata-

rata Kerapatan 500 ind/Ha dan rata-rata Nilai Penting 187,86%. Stasiun III 
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didominasi oleh spesies Avicennia alba dengan rata-rata Kerapatan 1700 

ind/Ha dan rata-rata Nilai Penting 108,96%. Rata-rata Kerapatan dan Nilai 

Penting spesies yang ditemukan dalam kategori pohon dapat dilihat pada 

tabel 4.11. 

Nilai Indeks Keanekaragaman dan Indeks Keseragaman kategori 

pohon pada lokasi penelitian secara umum rendah, dengan Indeks 

Keanekaragaman Shannon-Wienner tertinggi terdapat di stasiun III.3 yaitu 

0,39051 dan yang terendah di stasiun II.1 yaitu 0,21732, sedangkan nilai 

Indeks Keseragaman tertinggi terdapat di Stasiun III.3 yaitu 0,41586 dan 

yang terendah di stasiun III.2 yaitu 0,29256. Pada Stasiun II.2, II.3, II.4, 

dan III.4 tidak dapat dihitung karena hanya terdiri dari satu spesies. 

Tabel 4.11. Rata-Rata Kerapatan dan Nilai Penting Spesies Mangrove 

Kategori Pohon Pada Stasiun Penelitian 

No. SPESIES 

STASIUN 

I II III 

Rata-rata 
K 

Rata-rata 
NP 

Rata-rata 
K 

Rata-rata 
NP 

Rata-rata 
K 

Rata-rata 
NP 

1. 
Rhizophora 

mucronata 
1950 119,25 500 187,86 150 30,87 

2. 
Avicennia 

marina 
825 73,55 200 48,57 725 102,96 

3. Avicennia alba 300 28,82 ₋ ₋ 1700 108,81 

Sumber: Hasil Analisis dan data lapangan tanggal penelitian 30 Maret 2011 

Hasil tabulasi selengkapnya untuk jumlah Individu (Ni), Kerapatan 

(K), Kerapatan Relatif (KR), Frekuensi (F), Frekuensi Relatif (FR), Nilai 

Penting (NP), Indeks Keanekaragaman dan Indeks Keseragaman kategori 

pohon untuk tiap spesies vegetasi mangrove di Kecamatan Tugu tersaji 

pada tabel 4.12. 
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Tabel 4.12. Struktur Kategori Pohon untuk Tiap Spesies Vegetasi Mangrove di Kecamatan Tugu 

Stasiun Lokasi Spesies 
Jumlah 

(ni) 

Total 
Ind 
(N) 

Jumlah 
Plot 
Ind 

Tinggi 
Pohon 

K Total KR 
F 

Total FR 
NP 

Indeks Keanekaragaman (H') dan Indeks Keseragaman (J') 

(m) (Ind/Ha) K % F % Pi Pi² Log Pi Pi Log Pi H' J' 

I 

1 

Rhizophora mucronata 240 

340 

10 5,5 2400 

3400 

70.59 1.00 

2.50 

40.00 110.59 0.70588 0.49827 -0.15127 -0.10678 

0.34112 0.31050 Avicennia marina 70 10 5 700 20.59 1.00 40.00 60.59 0.20588 0.04239 -0.68638 -0.14131 

Avicennia alba 30 5 5 300 8.82 0.50 20.00 28.82 0.08824 0.00779 -1.05436 -0.09303 

2 
Rhizophora mucronata 210 

290 
10 5 2100 

2900 
72.41 1.00 

1.80 
55.56 127.97 0.72414 0.52438 -0.14018 -0.10151 

0.25580 0.36904 
Avicennia marina 80 8 4,5 800 27.59 0.80 44.44 72.03 0.27586 0.07610 -0.55931 -0.15429 

3 
Rhizophora mucronata 180 

290 
10 4,5 1800 

2900 
62.07 1.00 

1.80 
55.56 117.62 0.62069 0.38526 -0.20713 -0.12856 

0.28825 0.41586 
Avicennia marina 110 8 4,5 1100 37.93 0.80 44.44 82.38 0.37931 0.14388 -0.42101 -0.15969 

4 
Rhizophora mucronata 150 

220 
10 4 1500 

2200 
68.18 1.00 

1.90 
52.63 120.81 0.68182 0.46488 -0.16633 -0.11341 

0.27165 0.39190 
Avicennia marina 70 9 4 700 31.82 0.90 47.37 79.19 0.31818 0.10124 -0.49732 -0.15824 

II 

1 
Rhizophora mucronata 80 

100 
10 3,5 800 

1000 
80.00 1.00 

1.40 
71.43 151.43 0.80000 0.64000 -0.09691 -0.07753 

0.21732 0.31353 
Avicennia marina 20 4 4 200 20.00 0.40 28.57 48.57 0.20000 0.04000 -0.69897 -0.13979 

2 Rhizophora mucronata 50 50 9 3 500 500 100.00 0.90 0.90 100.00 200.00             

3 Rhizophora mucronata 40 40 10 3 400 400 100.00 1.00 1.00 100.00 200.00             

4 Rhizophora mucronata 30 30 10 2 300 300 100.00 1.00 1.00 100.00 200.00             

III 

1 
Avicennia alba 180 

230 
10 5 1800 

2300 
78.26 1.00 

2.00 
50.00 128.26 0.78261 0.61248 -0.10646 -0.08331 

0.22739 0.32806 
Avicennia marina 50 10 4,5 500 21.74 1.00 50.00 71.74 0.21739 0.04726 -0.66276 -0.14408 

2 

Avicennia alba 190 

280 

10 5 1900 

2800 

67.86 1.00 

2.50 

40.00 107.86 0.67857 0.46046 -0.16840 -0.11427 

0.32141 0.29256 Avicennia marina 80 10 4,5 800 28.57 1.00 40.00 68.57 0.28571 0.08163 -0.54407 -0.15545 

Rhizophora mucronata 10 5 4 100 3.57 0.50 20.00 23.57 0.03571 0.00128 -1.44716 -0.05168 

3 

Avicennia alba 140 

270 

10 5 1400 

2700 

51.85 1.00 

2.60 

38.46 90.31 0.51852 0.26886 -0.28524 -0.14790 

0.39051 0.35545 Avicennia marina 110 8 5 1100 40.74 0.80 30.77 71.51 0.40741 0.16598 -0.38997 -0.15888 

Rhizophora mucronata 20 8 4 200 7.41 0.80 30.77 38.18 0.07407 0.00549 -1.13033 -0.08373 

4 Avicennia marina 50 50 8 3 500 500 100.00 0.80 0.80 100.00 200.00             

 Sumber:  Hasil Analisis dan data lapangan tanggal penelitian 30 Maret 2011 

Keterangan: Jumlah Individu (ni), Kerapatan (K), Kerapatan Relatif (KR), Frekuensi (F), Frekuensi Relatif (FR), Nilai Penting (NP) Indeks Keanekaragaman (H’) dan 

Keseragaman (J’) 

 

 



 

 

 



 

 

 
Gambar 4.25. Struktur vegetasi mangrove kategori Pohon, struktur pohon 

(a), pengukuran struktur pohon (b). 

 

2. Anakan 

Kategori anakan yang ditemukan di lokasi penelitian termasuk 

dalam tiga spesies yaitu Rhizophora mucronata, Avicennia marina dan 

Avicennia alba. Tiap spesies dapat ditemukan pada semua stasiun 

penelitian kecuali spesies Avicennia alba yang tidak ditemukan pada 

stasiun I dan II. 

Rata-rata kerapatan vegetasi mangrove kategori anakan di 

Kecamatan Tugu adalah 1250 ind/Ha, yang tersebar pada tiga stasiun 

penelitian. Stasiun I memiliki kerapatan kategori anakan terbesar dengan 

nilai kerapatan rata-rata 1625 ind/Ha dengan spesies penyusun Rhizophora 

mucronata dan Avicennia marina. Stasiun II memiliki rata-rata kerapatan 

kategori anakan terendah yaitu sebesar 850 ind/Ha dengan spesies 

penyusun Rhizophora mucronata dan Avicennia marina. Stasiun III 

memiliki rata-rata kerapatan sebesar 1275 ind/Ha, dengan spesies 

penyusun Rhizophora mucronata, Avicennia marina dan Avicennia alba. 

Distribusi kerapatan vegetasi mangrove kategori anakan di Kecamatan 

Tugu Kota Semarang dapat dilihat pada Tabel 4.13. 



 

 

Tabel 4.13. Distribusi Kerapatan Vegetasi Mangrove Kategori Anakan di 

Kecamatan Tugu 

No. Titik Sampel 
Kerapatan Struktur Anakan (Ind/ha) 

Stasiun I Stasiun II Stasiun III 

1 1 1900 950 1000 

2 2 1700 850 1800 

3 3 1700 900 1800 

4 4 1200 700 500 

Rata-rata 
1625 850 1275 

1250 

Sumber: Hasil Analisis dan data lapangan tanggal penelitian 30 Maret 2011 

Tabel 4.14. Rata-Rata Kerapatan (K) dan Nilai Penting (NP) Spesies 

Mangrove Kategori Anakan Pada Stasiun Penelitian 

SPESIES 

STASIUN 

I II III 

Rata-rata 
K 

Rata-rata 
NP 

Rata-rata 
K 

Rata-rata 
NP 

Rata-rata 
K 

Rata-rata 
NP 

Rhizophora 

mucronata 
1375 145,02 700 141,01 366,67 53,37 

Avicennia marina 250 54,98 150 58,99 833,33 97,27 

Avicennia alba ₋ ₋ ₋ ₋ 625 87,02 

Sumber: Hasil Analisis dan data lapangan tanggal penelitian 30 Maret 2011 

 

Tabel 4.14 menunjukkan rata-rata kerapatan dan rata-rata Nilai 

Penting spesies mangrove kategori anakan yang ditemukan. Kerapatan 

untuk masing-masing spesies pada Stasiun I di dominasi Rhizophora 

mucronata, ditunjukkan dengan rata-rata kerapatan 1375 ind/Ha dan rata-

rata Nilai Penting 145,02%. Kerapatan Tertinggi pada Stasiun II didapat 

oleh spesies Rhizophora mucronata dengan rata-rata kerapatan 700 ind/Ha 

dan rata-rata Nilai Penting 141,01%. Stasiun III didominasi oleh spesies 

Avicennia marina dengan rata-rata kerapatan 833 ind/Ha dan rata-rata 

Nilai Penting 97,27%. 

 



 

 

 Tabel 4.15. Struktur Kategori Anakan untuk Tiap Spesies Vegetasi Mangrove di Kecamatan Tugu 

Stasiun Lokasi Spesies 
Jumlah 

(ni) 

Total 
Ind 
(N) 

Jumlah 
Plot Ind 

K Total KR F Total FR 
NP 

Indeks Keanekaragaman (H') dan Indeks Keseragaman (J') 

(Ind/Ha) K %   F % Pi Pi² Log Pi Pi Log Pi H' J' 

I 

1 
Rhizophora mucronata 150 

190 
10 1500 

1900 
78.95 1.00 

2.00 
50.00 128.95 0.78947 0.62327 -0.10266 -0.08105 

0.22351 0.32246 
Avicennia marina 40 10 400 21.05 1.00 50.00 71.05 0.21053 0.04432 -0.67669 -0.14246 

2 
Rhizophora mucronata 140 

170 
10 1400 

1700 
82.35 1.00 

1.80 
55.56 137.91 0.82353 0.67820 -0.08432 -0.06944 

0.20238 0.29197 
Avicennia marina 30 8 300 17.65 0.80 44.44 62.09 0.17647 0.03114 -0.75333 -0.13294 

3 
Rhizophora mucronata 150 

170 
10 1500 

1700 
88.24 1.00 

1.50 
66.67 154.90 0.88235 0.77855 -0.05436 -0.04796 

0.15731 0.22694 
Avicennia marina 20 5 200 11.76 0.50 33.33 45.10 0.11765 0.01384 -0.92942 -0.10934 

4 
Rhizophora mucronata 110 

120 
10 1100 

1200 
91.67 1.00 

1.50 
66.67 158.33 0.91667 0.84028 -0.03779 -0.03464 

0.12457 0.17972 
Avicennia marina 10 5 100 8.33 0.50 33.33 41.67 0.08333 0.00694 -1.07918 -0.08993 

II 

1 
Rhizophora mucronata 70 

95 
10 700 

950 
73.68 1.00 

2.00 
50.00 123.68 0.73684 0.54294 -0.13263 -0.09772 

0.25030 0.36110 
Avicennia marina 25 10 250 26.32 1.00 50.00 76.32 0.26316 0.06925 -0.57978 -0.15257 

2 
Rhizophora mucronata 70 

85 
10 700 

850 
82.35 1.00 

1.90 
52.63 134.98 0.82353 0.67820 -0.08432 -0.06944 

0.20238 0.29197 
Avicennia marina 15 9 150 17.65 0.90 47.37 65.02 0.17647 0.03114 -0.75333 -0.13294 

3 
Rhizophora mucronata 80 

90 
8 800 

900 
88.89 0.80 

1.30 
61.54 150.43 0.88889 0.79012 -0.05115 -0.04547 

0.15150 0.21856 
Avicennia marina 10 5 100 11.11 0.50 38.46 49.57 0.11111 0.01235 -0.95424 -0.10603 

4 
Rhizophora mucronata 60 

70 
9 600 

700 
85.71 0.90 

1.30 
69.23 154.95 0.85714 0.73469 -0.06695 -0.05738 

0.17811 0.25696 
Avicennia marina 10 4 100 14.29 0.40 30.77 45.05 0.14286 0.02041 -0.84510 -0.12073 

III 

1 
Avicennia alba 60 

100 
10 600 

1000 
60.00 1.00 

2.00 
50.00 110.00 0.60000 0.36000 -0.22185 -0.13311 

0.29229 0.42168 
Avicennia marina 40 10 400 40.00 1.00 50.00 90.00 0.40000 0.16000 -0.39794 -0.15918 

2 

Avicennia marina 140 

180 

10 1400 

1800 

77.78 1.00 

2.30 

43.48 121.26 0.77778 0.60494 -0.10914 -0.08489 

0.28432 0.25880 Avicennia alba 30 7 300 16.67 0.70 30.43 47.10 0.16667 0.02778 -0.77815 -0.12969 

Rhizophora mucronata 10 6 100 5.56 0.60 26.09 31.64 0.05556 0.00309 -1.25527 -0.06974 

3 

Avicennia alba 90 

180 

10 900 

1800 

50.00 1.00 

2.40 

41.67 91.67 0.50000 0.25000 -0.30103 -0.15051 

0.41605 0.37871 Avicennia marina 70 10 700 38.89 1.00 41.67 80.56 0.38889 0.15123 -0.41017 -0.15951 

Rhizophora mucronata 20 4 200 11.11 0.40 16.67 27.78 0.11111 0.01235 -0.95424 -0.10603 

4 
Rhizophora mucronata 80 

150 
9 800 

1500 
53.33 0.90 

1.90 
47.37 100.70 0.53333 0.28444 -0.27300 -0.14560 

0.30006 0.43290 
Avicennia alba 70 10 700 46.67 1.00 52.63 99.30 0.466667 0.21778 -0.33099 -0.15446 

Sumber : Hasil Analisis dan data lapangan tanggal penelitian 30 Maret 2011 

Keterangan: Jumlah Individu (ni), Kerapatan (K), Kerapatan Relatif (KR), Frekuensi (F), Frekuensi Relatif (FR), Nilai Penting (NP) Indeks Keanekaragaman (H’) dan 

Keseragaman (J’) 

 



 

 

 



 

 

 
Gambar 4.27. Struktur vegetasi mangrove kategori Anakan, struktur 

anakan (a), pengukuran struktur anakan (b). 

 

Nilai Indeks Keanekaragaman dan Indeks Keseragaman kategori 

anakan pada lokasi penelitian secara umum rendah, dengan Indeks 

Keanekaragaman Shannon-Wienner tertinggi terdapat di stasiun III.3 yaitu 

0,41605 dan yang terendah di stasiun I.4 yaitu 0,12457, sedangkan nilai 

Indeks Keseragaman tertinggi terdapat di Stasiun III.4 yaitu 0,43290 dan 

yang terendah di stasiun I.4  yaitu 0,17972. 

Hasil tabulasi selengkapnya untuk jumlah Individu (Ni), Kerapatan 

(K), Kerapatan Relatif (KR), Frekuensi (F), Frekuensi Relatif (FR), Nilai 

Penting (NP), Indeks Keanekaragaman dan Indeks Keseragaman kategori 

anakan untuk tiap spesies vegetasi mangrove di Kecamatan Tugu dapat 

dilihat pada Tabel 4.15. 

3. Semai 

Spesies mangrove kategori semai yang ditemukan pada lokasi yaitu 

Rhizophora mucronata, Avicennia marina dan Avicennia alba. Tiap 

spesies dapat ditemukan pada semua stasiun penelitian kecuali spesies 

Avicennia alba yang tidak ditemukan pada stasiun I dan II. 



 

 

Tabel 4.16. Distribusi Kerapatan Vegetasi Mangrove Kategori Semai di 

Kecamatan Tugu 

No. Titik Sampel 
Kerapatan Struktur Vegetasi (Ind/Ha) 

Stasiun I Stasiun II Stasiun III 

1 1 700 700 1000 

2 2 800 900 1100 

3 3 700 900 1000 

4 4 1000 800 900 

Rata-rata 
800 825 1000 

875 
Sumber: Hasil Analisis dan data lapangan tanggal penelitian 30 Maret 2011 

 

Rata-rata kerapatan vegetasi mangrove kategori semai di 

Kecamatan Tugu adalah 875 ind/Ha, yang tersebar pada tiga stasiun 

penelitian. Stasiun I memiliki kerapatan kategori semai terendah dengan 

nilai kerapatan rata-rata 800 ind/Ha dengan spesies penyusun Rhizophora 

mucronata dan Avicennia marina. Stasiun II memiliki rata-rata kerapatan 

kategori semai sebesar 825 ind/Ha dengan spesies penyusun Rhizophora 

mucronata dan Avicennia marina. Stasiun III memiliki rata-rata kerapatan 

terbesar yaitu 1000 ind/Ha, dengan spesies penyusun Rhizophora 

mucronata, Avicennia marina dan Avicennia alba. Distribusi kerapatan 

vegetasi mangrove kategori semai di Kecamatan Tugu Kota Semarang 

dapat dilihat pada Tabel 4.16. 

Tabel 4.17 menunjukkan rata-rata kerapatan dan rata-rata Nilai 

Penting spesies mangrove kategori semai yang ditemukan. Kerapatan 

untuk masing-masing spesies pada Stasiun I di dominasi Rhizophora 

mucronata, ditunjukkan dengan rata-rata kerapatan 550 ind/Ha dan rata-

rata Nilai Penting 122,65%. Kerapatan Tertinggi pada Stasiun II didapat 

oleh spesies Rhizophora mucronata dengan rata-rata kerapatan 713 ind/Ha 



 

 

dan rata-rata Nilai Penting 159,47%. Pada Stasiun III rata-rata kerapatan 

spesies tertinggi yaitu Avicennia marina  dengan rata-rata kerapatan 600 

ind/Ha dan rata-rata Nilai Penting tertinggi yaitu spesies Avicennia alba 

sebesar 114,76%. Pada Stasiun III.1 tidak dapat dihitung karena hanya 

terdiri dari satu spesies. 

Tabel 4.17. Rata-Rata Kerapatan dan Nilai Penting Spesies Mangrove 

Kategori Anakan Pada Stasiun Penelitian 

SPESIES 

STASIUN 

I II III 

Rata-rata 
K 

Rata-rata 
NP 

Rata-rata 
K 

Rata-rata 
NP 

Rata-rata 
K 

Rata-rata 
NP 

Rhizophora 

mucronata 
550 122,65 712,5 159,47 250 64,66 

Avicennia marina 250 77,35 112,5 40,53 600 108,80 

Avicennia alba ₋ ₋ ₋ ₋ 566,66 114,76 

Sumber: Hasil Analisis dan data lapangan tanggal penelitian 30 Maret 2011 

 

Nilai Indeks Keanekaragaman dan Indeks Keseragaman kategori 

semai pada lokasi penelitian secara umum rendah, dengan Indeks 

Keanekaragaman Shannon-Wienner tertinggi terdapat di stasiun III.2 yaitu 

0,39414 dan yang terendah di stasiun II.1 yaitu 0,11175, sedangkan nilai 

Indeks Keseragaman tertinggi terdapat di Stasiun III.3 yaitu 0,43429 dan 

yang terendah di stasiun II.1  yaitu 0,16122. 

 
Gambar 4.28. Struktur vegetasi mangrove kategori Semai, struktur semai 

(a), propagul atau bibit mangrove (b) 
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Tabel 4.18. Struktur Kategori Semai Untuk Tiap Spesies Vegetasi Mangrove di Kecamatan Tugu 

Stasiun Lokasi Spesies 
Jumlah 

(ni) 

Total 
Ind 
(N) 

Jumlah 
Plot 
Ind 

K Total KR F Total FR 
NP 

Indeks Keanekaragaman (H') dan Indeks Keseragaman (J') 

(Ind/Ha) K %  F % Pi Pi² Log Pi Pi Log Pi H' J' 

I 

1 
Rhizophora mucronata 40 

70 
10 400 

700 
57.14 1.00 

2.00 
50.00 107.14 0.57143 0.32653 -0.24304 -0.13888 

0.29658 0.42788 
Avicennia marina 30 10 300 42.86 1.00 50.00 92.86 0.42857 0.18367 -0.36798 -0.15770 

2 
Rhizophora mucronata 60 

80 
10 600 

800 
75.00 1.00 

1.80 
55.56 130.56 0.75000 0.56250 -0.12494 -0.09370 

0.24422 0.35233 
Avicennia marina 20 8 200 25.00 0.80 44.44 69.44 0.25000 0.06250 -0.60206 -0.15051 

3 
Rhizophora mucronata 50 

70 
10 500 

700 
71.43 1.00 

1.70 
58.82 130.25 0.71429 0.51020 -0.14613 -0.10438 

0.25983 0.37485 
Avicennia marina 20 7 200 28.57 0.70 41.18 69.75 0.28571 0.08163 -0.54407 -0.15545 

4 
Rhizophora mucronata 70 

100 
10 700 

1000 
70.00 1.00 

1.90 
52.63 122.63 0.70000 0.49000 -0.15490 -0.10843 

0.26529 0.38274 
Avicennia marina 30 9 300 30.00 0.90 47.37 77.37 0.30000 0.09000 -0.52288 -0.15686 

II 

1 
Rhizophora mucronata 65 

70 
7 650 

700 
92.86 0.70 

0.80 
87.50 180.36 0.92857 0.86224 -0.03218 -0.02989 

0.11175 0.16122 
Avicennia marina 5 1 50 7.14 0.10 12.50 19.64 0.07143 0.00510 -1.14613 -0.08187 

2 
Rhizophora mucronata 70 

90 
7 700 

900 
77.78 0.70 

1.60 
43.75 121.53 0.77778 0.60494 -0.10914 -0.08489 

0.23005 0.33189 
Avicennia marina 20 9 200 22.22 0.90 56.25 78.47 0.22222 0.04938 -0.65321 -0.14516 

3 
Rhizophora mucronata 80 

90 
7 800 

900 
88.89 0.70 

0.90 
77.78 166.67 0.88889 0.79012 -0.05115 -0.04547 

0.15150 0.21856 
Avicennia marina 10 2 100 11.11 0.20 22.22 33.33 0.11111 0.01235 -0.95424 -0.10603 

4 
Rhizophora mucronata 70 

80 
9 700 

800 
87.50 0.90 

1.10 
81.82 169.32 0.87500 0.76563 -0.05799 -0.05074 

0.16363 0.23607 
Avicennia marina 10 2 100 12.50 0.20 18.18 30.68 0.12500 0.01563 -0.90309 -0.11289 

III 

1 Avicennia alba 100 100 10 1000 1000 100.00 1.00 1.00 100.00 200.00       

2 

Avicennia marina 70 

110 

10 700 

1100 

63.64 1.00 

2.30 

43.48 107.11 0.63636 0.40496 -0.19629 -0.12491 

0.39414 0.35876 Rhizophora mucronata 20 7 200 18.18 0.70 30.43 48.62 0.18182 0.03306 -0.74036 -0.13461 

Avicennia alba 20 6 200 18.18 0.60 26.09 44.27 0.18182 0.03306 -0.74036 -0.13461 

3 
Avicennia marina 50 

100 
9 500 

1000 
50.00 0.90 

1.80 
50.00 100.00 0.50000 0.25000 -0.30103 -0.15051 

0.30103 0.43429 
Avicennia alba 50 9 500 50.00 0.90 50.00 100.00 0.50000 0.25000 -0.30103 -0.15051 

4 
Avicennia marina 60 

90 
10 600 

900 
66.67 1.00 

1.90 
52.63 119.30 0.66667 0.44444 -0.17609 -0.11739 

0.27643 0.39881 
Rhizophora mucronata 30 9 300 33.33 0.90 47.37 80.70 0.333333 0.11111 -0.47712 -0.15904 

Sumber: Hasil Analisis dan data lapangan tanggal penelitian 30 Maret 2011 

Keterangan: Jumlah Individu (ni), Kerapatan (K), Kerapatan Relatif (KR), Frekuensi (F), Frekuensi Relatif (FR), Nilai Penting (NP) Indeks Keanekaragaman (H’) dan 

Keseragaman (J’) 
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Hasil tabulasi selengkapnya untuk jumlah Individu (Ni), Kerapatan 

(K), Kerapatan Relatif (KR), Frekuensi (F), Frekuensi Relatif (FR), Nilai 

Penting (NP), Indeks Keanekaragaman dan Indeks Keseragaman kategori 

semai untuk tiap spesies vegetasi mangrove di Kecamatan Tugu dapat 

dilihat pada Tabel 4.18. 

 

E. Profil Vegetasi Mangrove 

Secara umum vegetasi di lokasi penelitian tidak menampakkan zonasi 

yang jelas. Spesies yang dijumpai pada stasiun-stasiun hanya berupa 

Rhizophora mucronata, Avicennia Alba dan Avicennia marina. Lokasi 

tumbuhnya vegetasi mangrove yang berupa tambak memperlihatkan susunan 

vegetasi yang tidak alami. Sebagian besar mangrove yang berada di lokasi 

penelitian merupakan hasil penanaman manusia, hanya beberapa titik sampel 

yang bukan merupakan lahan tambak, yaitu titik I.1, III.1 dan sebagian dari 

titik sampel III.2 dan III.3. Masing-masing stasiun terdapat aliran sungai yang 

menyuplai air tawar yang distribusinya cukup merata pada tiap titik sampel, 

maka sebagai patokan untuk penentuan zonasi yaitu berdasarkan jarak 

tumbuh vegetasi mangrove dari garis pantai. 

Stasiun I.1 mempunyai profil vegetasi yang sangat jelas zonasinya, 

yaitu daerah dekat pantai ditumbuhi oleh Rhizophora mucronata dan pada 

daerah belakangnya ditumbuhi Avicennia marina dan Avicennia alba. 

Vegetasi mangrove pada stasiun ini sangat rapat dan mempunyai ketingan 

pohon yang relative sama. Stasiun I.2, I.3 dan I.4 yang berupa lahan tambak 



 

 

mempunyai profil vegetasi yang sama yaitu ditumbuhi oleh Rhizopora 

mucronata dan Avicennia marina, namun pembentukan zonasinya tidak jelas 

karena terjadi percampuran antara spesies-spesies tersebut. 

Profil vegetasi pada stasiun II hanya dijumpai dua spesies saja, yaitu 

Rhizopora mucronata dan Avicennia marina. Stasiun II.1 mempunyai zonasi 

yang cukup jelas yaitu pada bagian depan ditumbuhi oleh Rhizophora 

mucronata diikuti Avicennia marina, sedangkan pada stasiun II.2, II.3, dan 

II.4 hanya ditumbuhi oleh Rhizophora mucronata dengan tingkat kerapatan 

semakin menurun ke arah darat. 

Stasiun III mempunyai profil vegetasi yang sangat jelas zonasinya 

pada tiap area titik sampel. Stasiun III.1 ditumbuhi oleh Avicennia alba pada 

daerah depan dan diikuti Avicennia marina. Stasiun III.2 dan III.3 

mempunyai zonasi yang sama yaitu daerah yang tumbuh dekat pantai 

ditumbuhi Avicennia alba dan pada daerah belakangnya ditumbuhi Avicennia 

marina kemudian Rhizophora mucronata. Pada stasiun III.4 yang merupakan 

titik terjauh dari pantai hanya ditumbuhi oleh Avicennia marina. 

Gambar 4.30. menunjukkan profil vegetasi mangrove yang 

menggambarkan distribusi masing-masing spesies mangrove pada masing-

masing stasiun secara garis lurus dari pantai  sampai 2500m ke arah darat. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

F. Faktor-faktor Lingkungan 

Hasil pengukuran tanah pada titik sampel menunjukkan bahwa 

tekstur tanah berupa pasir, debu dan liat. Jenis tekstur tanah liat 

mendominasi substrat vegetasi mangrove pada tiap titik sampel. 

Kandungan C-Organik berkisar antara 1,07% - 1,97%. Tingkat keasaman 

(pH) tanah pada daerah penelitian berkisar antara 6 - 6,5 yang masih 

termasuk tingkat normal. 

Hasil pengukuran air menunjukkan suhu air berkisar antara 32
o 

- 

33
o
C, salinitas atau kadar garam dalam air menunjukkan kisaran 19‰- 

24‰ dengan tingkat salinitas menurun kearah daratan. Salinitas pada 

daerah penelitian termasuk payau hal ini disebabkan melimpahnya 

pasokan air tawar dari sungai-sungai setempat. 

Tabel. 4.19. Parameter Tanah, Udara dan Air Yang Terukur di Kawasan 

Pesisir Kecamatan Tugu 

No. 
Titik 

Sampel 

Tanah Udara Air 

Tekstur C - 

Organik pH 
Suhu 

Salinitas 

(ppt) Pasir Debu Liat 

(%) (%) (
o
C) (

o
/oo) 

1. I.1 22,41 32,20 45,40 1,55 6 33 24 

2. I.2 3,71 38,39 57,90 1,21 6,3 33 23 

3. I.3 7,04 37,06 55,90 1,17 6 33 20 

4. I.4 6,23 43,61 50,16 1,14 6,5 32 19 

5. II.1 20,19 29,41 50,40 1,97 6,1 32 24 

6. II.2 12,68 35,77 51,55 1,84 6 33 23 

7. II.3 11,29 34,34 54,37 1,71 6,2 33 22 

8. II.4 7,37 48,37 44,26 1,58 6 33 19 

9. III.1 17,67 32,59 49,74 1,46 6,3 32 24 

10. III.2 15,32 31,46 53,22 1,33 6 33 22 

11. III.3 10,89 34,04 55,07 1,20 6,1 33 22 

12. III.4 4,07 40,23 55,70 1,07 6,4 33 20 

Sumber: Hasil Pengukuran Lapangan dan Analisis Laboratorium (2011) 



 

 

Tekstur tanah pada daerah penelitian didominasi tekstur liat yang 

berkisar antara 44,26%-57,90%, hal ini karena daerah penelitian 

merupakan bentuk lahan alluvial marine. Tekstur tanah yang demikian 

sangat cocok sebagai media untuk hidup tanaman mangrove, sehingga 

tanaman mangrove dapat tumbuh subur di kawasan ini. Berdasarkan 

parameter lingkungan yang diperoleh, semua jenis mangrove dapat 

ditanam di daerah penelitian. 

 

G. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dilakukan pembahasan 

terhadap hasil penelitian. Hal ini dilakukan untuk mencari jawaban 

bagaimanakah sebaran vegetasi mangrove di Kecamatan Tugu kota Semarang 

dan bagaimanakah komposisi dan struktur vegetasi mangrove di Kecamatan 

Tugu Kota Semarang. 

1. Sebaran Mangrove 

Berdasarkan hasil penelitian dan dibantu dengan interpretasi citra 

satelit Quickbird tahun 2006, Kecamatan Tugu mempunyai luas mangrove 

sebesar 220,96 Ha atau 7,50% dari luas Kecamatan Tugu. Penelitian 

vegetasi mangrove dibagi menjadi 3 stasiun yaitu Stasiun I dengan luas 

77,98 Ha atau sebesar 35% dari total luas mangrove, Stasiun II dengan 

luas 41,25 Ha atau 19%, dan Stasiun III dengan luas 101,73 Ha atau 46%. 

Stasiun I meliputi wilayah Kelurahan Mangkang Kulon dan Mangunharjo, 

Stasiun II meliputi wilayah Kelurahan Mangkang Wetan dan Randugarut, 



 

 

dan Stasiun III meliputi Kelurahan Karanganyar, Tugu dan Jrakah. 

Sebagai perbandingan luas mangrove terhadap tambak hanya sekitar 12% 

dari luas tambak, hal ini berarti kurang lebih 1602,38 Ha area tambak yang 

belum ditanami mangrove. Secara umum sebaran vegetasi mangrove pada 

tiap stasiun cukup merata, hanya pada Stasiun II perlu ditingkatkan 

program konservasi mangrove agar luasan mangrovenya meningkat. 

Ekosistem mangrove yang ada umumnya sudah tidak alami karena 

adanya campur tangan manusia. Ekosistem yang alami telah rusak akibat 

dari perubahan penggunaan lahan menjadi areal tambak. Mangrove yang 

ada sekarang sebagian besar tumbuh dan ditanam pada areal tambak, 

hanya beberapa titik lokasi penelitian yang merupakan ekosistem 

mangrove alami yang mendapat sedikit campur tangan manusia yaitu pada 

lokasi Stasiun I.I dan Stasiun III.2. Menurut salah seorang penduduk lokal 

yang juga sebagai ketua Kelompok Prenjak atau semacam karang taruna 

pecinta alam di desa Tapak Kelurahan Tugu, Sa’ur (komunikasi pribadi, 

2011), kerusakan mangrove di kawasan pesisir Kecamatan Tugu banyak 

disebabkan karena limbah industri yang dibuang ke sungai, disamping itu 

pembukaan lahan untuk area tambak menambah kerusakan yang ada hal 

ini berlangsung pada kisaran waktu sebelum tahun 2000. Ditambahkan 

oleh Dahuri et al. (1996) pembukaan tambak untuk budidaya perairan 

merupakan salah satu kegiatan yang memberikan kontribusi paling besar 

dalam perusakan ekosistem mangrove, hal ini akan memacu adanya 

degradasi habitat dan keanekaragaman hayati di kawasan ini. 



 

 

Distribusi sebaran jenis vegetasi mangrove pada daerah penelitian 

dipengaruhi faktor alam dan manusia, hal ini tampak pada sebaran spesies 

Rhizophora mucronata yang mendominasi sebaran mangrove pada stasiun 

I dan II, sedangkan spesies Avicennia alba dan Avicennia marina 

mendominasi pada stasiun III. Berdasarkan keterangan penduduk lokal, 

secara historis pada semua stasiun penelitian tersebut merupakan areal 

hutan mangrove, hanya sedikit yang telah berubah menjadi areal tambak. 

Tiga spesies mangrove yang ada pada hutan mangrove tersebut tersebar 

merata pada semua stasiun penelitian. Perubahan hutan mangrove menjadi 

areal tambak mengakibatkan berkurangnya jumlah vegetasi mangrove 

yang ada, termasuk hilangnya salah satu spesies. Hal ini tampak pada 

stasiun I yang didominasi Rhizophora mucronata dan stasiun II yang tidak 

terdapat spesies Avicennia alba, namun spesies ini mendominasi pada 

stasiun III. Indikator lain yaitu tampak pada struktur vegetasi mangrove 

kategori pohon. Kategori pohon merupakan struktur vegetasi dengan ciri-

ciri ketinggian pohon lebih dari 2 meter, dan hasil penelitian menunjukkan 

ketinggian kategori pohon berkisar 3-7 meter (Gambar 4.30). Ketinggian 

pohon mencapai 7 meter mengindikasikan umur pohon. Umumnya 

vegetasi mangrove tumbuh lambat. Untuk mencapai tinggi 1 meter butuh 

waktu lebih dari 3 tahun, tergantung tingkat kesuburan substrat, hal ini 

berarti vegetasi mangrove kategori pohon pada daerah penelitian 

mempunyai umur mencapai lebih dari 20 tahun. Pohon-pohon yang 

mempunyai ketinggian lebih dari 7 meter ini merupakan vegetasi 



 

 

mangrove yang alami atau tidak terpengaruh campur tangan manusia. 

Struktur kategori pohon akan mempengaruhi perkembangan sebaran 

mangrove disekitarnya, yaitu pada suplai bibit mangrovenya. Campur 

tangan manusia pada sebaran mangrove yaitu struktur kategori pohon yang 

alami sebagai landasan atau dasar penetapan spesies mangrove yang akan 

ditanam pada program rehabilitasi mangrove pada kawasan tersebut. Hal 

ini menjelaskan perbedaan sebaran spesies pada stasiun I, II dan III. 

Program rehabilitasi ekosistem mangrove di Kecamatan Tugu 

sudah berjalan, terbukti dengan adanya peningkatan luas dan 

ditemukannya papan keterangan program penanaman mangrove di 

beberapa areal mangrove. Peningkatan luas tidak dapat dihitung spesifik 

oleh penulis karena keterbatasan data yaitu citra satelit yang digunakan 

merupakan keluaran tahun 2006, namun berdasarkan keterangan 

masyarakat setempat, kondisi mangrove sudah mengalami peningkatan 

luas yang cukup signifikan. 

2. Komposisi dan Struktur Vegetasi Mangrove 

a. Komposisi Vegetasi Mangrove 

Pada lokasi penelitian hanya ditemukan 3 spesies mangrove, 

yaitu Rhizophora mucronata (Rhizophoraceae), Avicennia alba dan 

Avicennia marina (Avicenniaceae) yang ketiga spesies tersebut 

termasuk dalam komponen mangrove mayor. Sedikitnya spesies 

mangrove yang ditemukan dipengaruhi kondisi alam dan faktor 

manusia. Kondisi jenis tanah dan suplai air tawar dan air asin yang ada 



 

 

memungkinkan ketiga spesies berkembang dengan baik. Manusia 

memegang peranan penting atas komposisi vegetasi yang ada. 

Berdasarkan sifat mangrove dan kondisi alam yang ada, pemerintah dan 

penduduk setempat memilih ketiga spesies mangrove tersebut untuk 

ditanam.  

Keanekaragaman vegetasi mangrove di daerah penelitian perlu 

ditingkatkan dengan penanaman jenis mangrove yang lain dengan 

memperhatikan faktor alam dan sifat mangrove, seperti Bruguiera 

gymnorhiza, Rhizophora stylosa, Rhizophora apiculata yang termasuk 

dalam famili Rhizophoraceae atau dari famili Avicennia seperti 

Avicennia officinalis dan Avicennia rumphiana. 

b. Struktur Vegetasi Mangrove 

Kerapatan total pada semua stasiun penelitian untuk semua 

kategori berkisar antara 300-3400 ind/Ha. Kerapatan kategori pohon 

berkisar antara 300-3400 ind/Ha dengan kerapatan rata-rata 1825 

ind/Ha, sedangkan kategori anakan kerapatannya berkisar 300-1900 

ind/Ha dengan kerapatan rata-rata 1250 ind/Ha dan untuk kategori 

anakan berkisar antara 700-1100 ind/Ha dengan kerapatan rata-rata 875 

ind/Ha. Berdasarkan jumlah nilai kerapatan rata-rata antara kategori 

anakan dan semai lebih tinggi daripada kategori pohon maka dapat 

disimpulkan bahwa vegetasi mangrove pada lokasi penelitian termasuk 

kategori muda. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

Inaryono (2006) di Muara Sungai Ijo Bodo, Kebumen Cilacap, yaitu 



 

 

kerapatan anakan dan semai lebih tinggi dibandingkan kerapatan pohon. 

Hal ini juga mengindikasikan bahwa regenerasi mangrove di wilayah 

tersebut sudah berjalan. 

Nilai indeks Keanekaragaman Shannon-Wienner (H’) vegetasi 

mangrove untuk semua kategori di Kecamatan Tugu menunjukkan 

kisaran nilai 0,11175 - 0,41605. Berdasarkan  kategori Wilhem and 

Dorris (1986) keanekaragaman vegetasi mangrove di daerah penelitian 

termasuk rendah. 

Indeks keseragaman (J’) vegetasi mangrove untuk semua 

kategori di Kecamatan Tugu berkisar antara 0,16122 - 0,43429, dimana 

hal ini menunjukkan secara umum keseragaman di daerah penelitian 

termasuk rendah (Krebs, 1989), hanya beberapa titik lokasi penelitian 

yang termasuk dalam keseragaman sedang. Titik lokasi penelitian 

dengan indeks keseragaman sedang yaitu Stasiun I.3 dengan nilai 

0,41586 pada kategori pohon, Stasiun III.1 (0,42168), Stasiun III.4 

(0,43290) pada kategori anakan dan Stasiun I.1 (0,42788), Stasiun III.3 

(0,43429) pada kategori semai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dihasilkan simpulan 

sebagai berikut : 

1. Vegetasi mangrove di Kawasan Pesisir Kecamatan Tugu tersebar sepanjang 

pantai dan tumbuh pada areal pertambakan, luas vegetasi mangrove sebesar 

220,956 Ha, atau sebesar 7,50% dari total luas Kecamatan Tugu. 

2. Vegetasi mangrove yang ditemukan di Kecamatan Tugu Kota Semarang yaitu 

Rhizophora mucronata, Avicennia alba dan Avicennia marina. Kerapatan 

vegetasi mangrove berkisar antara 300 - 3400 ind/Ha. Nilai indeks 

Keanekaragaman Shannon-Wienner (H’) vegetasi mangrove untuk semua 

kategori di Kecamatan Tugu menunjukkan kisaran nilai 0,11175 - 0,41605 

termasuk kategori rendah. Indeks keseragaman (J’) vegetasi mangrove 

untuk semua kategori di Kecamatan Tugu berkisar antara 0,16122 - 

0,43429, dimana hal ini menunjukkan secara umum keseragaman di daerah 

penelitian termasuk rendah (Krebs, 1989). 

 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang diperoleh, 

beberapa hal yang dapat disarankan adalah : 



 

 

1. Perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Kota Semarang dengan 

melakukan pendampingan kepada masyarakat agar tercipta kesadaran 

terhadap budidaya mangrove dan perawatan mangrove yang sudah ada agar 

tidak menjadi rusak. 

2. Untuk mengatasi tingkat kerapatan mangrove yang masih rendah dapat 

dilakukan dengan melakukan penanaman pohon mangrove terutama pada 

1602,38 Ha areal pertambakan yang masih kosong belum ditanami 

mangrove. 

3. 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 Bruguiera 

gymnorhiza, Rhizophora stylosa, Rhizophora apiculata yang termasuk 

dalam famili Rhizophoraceae atau dari famili Avicennia seperti Avicennia 

officinalis dan Avicennia rumphiana. 
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Lampiran-lampiran 

INSTRUMEN PENELITIAN 

1. Komposisi vegetasi 

Stasiun : I / II / III………..* 

Kategori Vegetasi Mangrove: POHON / ANAKAN / SEMAI……….* 

Titik 

Samp

el 

Lokasi 

dan 

Jarak 

dari 

Bibir 

Pantai 

Spesies 

Jumlah 

Tegakan 

(Ni) 

Total 

Tegaka

n 

(∑Ni) 

Tinggi 

Pohon 

(m) 

Jumlah 

Plot 

(Pi) 

1 

 

 

 

 

 

  

 

  

    

    

    

    

    

2  

  

 

  

    

    

    

    

    

3  

  

 

  

    

    

    

    

    

4  

  

 

  

    

    

    

    

    

* Coret Yang Tidak Perlu  Hanya Untuk Kategori POHON 

 

 

 

 

 



 

 

2. Parameter Lingkungan Tiap Stasiun Penelitian 

Stasiun Titik Sampel 

 Parameter Lingkungan 

Suhu (
o
C) 

Salinitas 

(
0
/00) 

pH 

I 

1    

2    

3    

4    

Rata-rata    

II 

1    

2    

3    

4    

Rata-rata    

III 

1    

2    

3    

4    

Rata-rata    

 

3. Cek Uji Kebenaran Penggunaan Lahan 

No. 
Koordinat Hasil 

Interpretasi 
Cek Lapangan 

Tingkat 

Kebenaran X Y 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Matriks Uji Ketelitian 

No 
Kategori 

Interpretasi 

Kategori Lapangan 
Jumlah 

T S P M I Lt Kc Tg E Jh L Sg 

1. T 2            2 

2. S  1           1 

3. P   3          3 

4. M    2         2 

5. I     3        3 

6. Lt     1 1       2 

7. Kc       1      1 

8. Tg        1     1 

9. E         1    1 

10. Jh          2   2 

11. L           1  1 

12. Sg            1 1 

 Jumlah 2 1 3 2 4 1 1 1 1 2 1 1 20 

 

Keterangan : 

T : Tambak   Kc : Kebun Campuran   

S : Sawah   Tg : Tegalan 

P : Permukiman   E : Empang 

M : Mangrove   Jh : Jalur Hijau 

I : Industri   L : Lapangan 

Lt : Lahan Terbuka  Sg : Sungai 

 

 

 

 

 

 

Ketelitian Interpretasi =  

   

 

   = 

   

   =    95 % 

Berdasarkan hasil uji ketelitian interpretasi penggunaan lahan 

dengan menggunakan citra satelit QuickBird tahun 2006 diperoleh hasil 

sebesar 91,9 %. Hasil tersebut menunjukkan bahwa interpretasi yang 

dilakukan memiliki ketelitian yang cukup tinggi sehingga dapat digunakan 

untuk analisa lebih lanjut (Sutanto, 1994). Kesalahan hasil interpretasi 

19 

20 
X 100 % 

2+1+3+2+3+1+1+1+1+2+1+1 

20 
X 100 % 

       Sampel benar tiap Kategori 

Ketelitian Interpretasi =          x 100% 

                Jumlah Sampel 



 

 

tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu perbedaan waktu yang 

cukup lama antara waktu perekaman  tahun 2006 dengan uji lapangan 

tahun 2010. Adanya perbedaan waktu tersebut membuat kenampakan 

penggunaan lahan pada citra satelit berubah sesuai dengan perubahan 

penggunaan lahan dilapangan karena adanya perkembangan kota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA TENGAH 

LABORATORIUM KIMIA      

Alamat : Bukit Tegalepek Sidomulyo Ungaran PO BOX 101 Ungaran 50501  

Telpon : (024) 692 4965      

Fax : (024) 692 4966      

        

DATA ANALISIS TANAH       

 Nomor SP. : T-40 - T-43 /IV/2011     

 Nama Pemohon  : Mauria Malik     

 Asal Contoh : Semarang      

 Tanggal Masuk : 12 april 2011     

No  Kode  Hasil 

 Pengirim Laboratorium Tekstur C - 

     Pasir Debu Liat Total 
(%) 

Organik 

     …….(%)……. …….(%)……. 

1 Sampel 1 T-40/IV/11 22.41 32.20 45.40 100.00 1.55 

2 Sampel 2 T-41/IV/11 3.71 38.39 57.90 100.00 1.21 

3 Sampel 3 T-42/IV/11 7.04 37.06 55.90 100.00 1.17 

4 Sampel 4 T-43/IV/11 6.23 43.61 50.16 100.00 1.14 

5 Sampel 5 T-44/IV/11 20.19 29.41 50.40 100.00 1.97 

6 Sampel 6 T-45/IV/11 12.68 35.77 51.55 100.00 1.84 

7 Sampel 7 T-46/IV/11 11.29 34.34 54.37 100.00 1.71 

8 Sampel 8 T-47/IV/11 7.37 48.37 44.26 100.00 1.58 

9 Sampel 9 T-48/IV/11 17.67 32.59 49.74 100.00 1.46 

10 Sampel 10 T-49/IV/11 15.32 31.46 53.22 100.00 1.33 

11 Sampel 11 T-50/IV/11 10.89 34.04 55.07 100.00 1.20 

12 Sampel 12 T-51/IV/11 4.07 40.23 55.70 100.00 1.07 

Hasil pengujian ini hanya berlaku bagi contoh yang diuji dan tidak untuk diperbanyak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA TENGAH 

LABORATORIUM KIMIA     

Alamat : Bukit Tegalepek Sidomulyo Ungaran PO BOX 101 Ungaran 50501 

Telpon : (024) 692 4965     

Fax : (024) 692 4966     

       

DATA ANALISIS TANAH      

 Nomor SP. : A-21 - A-32 /IV/2011    

 Nama Pemohon  : Mauria Malik    

 Asal Contoh : Semarang     

 Tanggal Masuk : 12 april 2011    

No  

Kode  

Salinitas (‰) 

   

Pengirim Laboratorium 
   

   

1 Sampel 1 A-21/IV/11 24    

2 Sampel 2 A-22/IV/11 23    

3 Sampel 3 A-23/IV/11 20    

4 Sampel 4 A-24/IV/11 19    

5 Sampel 5 A-25/IV/11 24    

6 Sampel 6 A-26/IV/11 23    

7 Sampel 7 A-27/IV/11 22    

8 Sampel 8 A-28/IV/11 19    

9 Sampel 9 A-29/IV/11 24    

10 Sampel 10 A-30/IV/11 22    

11 Sampel 11 A-31/IV/11 22    

12 Sampel 12 A-32/IV/11 20    

Hasil pengujian ini hanya berlaku bagi contoh yang diuji dan tidak untuk diperbanyak 
 

 


