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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis, keanekaragaman, 
mangrove yang mendominasi dan pola zonasi mangrove di sekitar Jembatan 
Suramadu sisi Surabaya. Data vegetasi mangrove diambil dengan metode transek 
sabuk, dengan cara membuat garis transek yang tegak lurus dari tepi laut sampai 
daratan. Pada lokasi penelitian ditentukan 5 transek yang kemudian dibuat plot 
secara seri dengan masing-masing plot berukuran 10 meter x 10 meter untuk 
kriteria pohon, 5 meter x 5 meter untuk kriteria pancang, dan 2 meter x 2 meter 
untuk kriteria semai. Setiap plot diidentifikasi jenis, diameter batang setiap 
tegakan mangrove dan jumlah individu masing-masing jenis mangrove. Data 
vegetasi selanjutnya dianalisis dengan rumus Mueller dan Dumbois Ellenberg 
untuk mendapatkan nilai kerapatan, frekuensi, dominansi, dan nilai penting. Data 
vegetasi juga dihitung untuk mendapatkan indeks keanekaragaman dengan 
menggunakan indeks Shannon weaver dan indeks dominasi dengan menggunakan 
rumus Simpson. Dari hasil penelitian dijumpai adanya 7 jenis mangrove penyusun 
vegetasi yang terdiri dari 4 famili yang berbeda yaitu famili Avicenniaceae  
(Avicennia marina dan Avicennia alba), famili Sonneratiaceae (Sonneratia alba), 
famili Rhizophoraceae (Rhizophora stylosa, Rhizophora apiculata, dan 
Rhizophora mucronata) dan famili Meliaceae (Xylocarpus molucensis). Dari hasil 
analisis vegetasi didapat nilai penting yang tertinggi untuk kriteria pohon dimiliki 
Avicennia marina (235,68%), untuk kriteria pancang dimiliki Avicennia marina 
(241,40%), dan untuk kriteria semai dimiliki Rhizophora stylosa (131,93%). 
Keanekaragaman mangrove tergolong rendah (1,1) dan mangrove yang 
mendominasi adalah Avicennia marina. Zonasi mangrove dari garis pantai ke 
daratan berturut-turut adalah Avicennia marina, Sonneratia alba, dan Avicennia 
alba. Rhizophora stylosa dan Rhizophora mucronata untuk zona tengah.  
Xylocarpus molucensis dan Rhizophora apiculata untuk zona yang berbatasan 
dengan darat.  
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