
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Mangrove

Hutan mangrove adalah hutan yang terdapat di sepanjang pantai atau 

muara sungai dan dipengaruhi oleh gerakan pasang surut perpaduan antara air 

sungai dan air laut, yang tergenang pasang dan bebas dari genangan pada saat 

surut yang komunitasnya bertoleransi terhadap garam. Sungai mengalirkan air 

tawar untuk mangrove, dan pada saat pasang pohon mangrove dikelilingi oleh air 

garam atau air payau (Waryono, 2000). Hutan mangrove merupakan komunitas 

vegetasi pantai tropis, yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang 

mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur. 

Hutan mangrove banyak ditemui di pantai, teluk yang dangkal, estuaria, delta, dan 

daerah pantai yang terlindung (Gunarto, 2004).

Asal-usul istilah “mangrove” tidak diketahui secara pasti. Ada yang 

menyebutkan bahwa istilah “mangrove“ berasal dari bahasa Malay yaitu “mangi-

mangi” atau “mangin”, kemudian ada pula yang menyebutkan bahwa istilah 

tersebut merupakan kombinasi dari bahasa Portugis dan Inggris “mangue” dan 

“grove”, sehingga bila dirangkaikan menjadi “mangrove”. Mangrove adalah jenis 

tanaman dikotil yang hidup di habitat air payau. Habitat mangrove seringkali 

ditemukan di tempat pertemuan antara muara sungai dan air laut. Lokasi ini  yang 

kemudian menjadi pelindung daratan dari gelombang air laut yang besar. Hutan 
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mangrove biasa ditemukan di sepanjang pantai daerah tropis dan subtropis, antara 

320 Lintang Utara dan 380 Lintang Selatan (Irwanto, 2006).

Hutan mangrove juga dikenal dengan istilah tidal forest, coastal 

woodland, vloedbosschen, atau hutan payau. Banyak kalangan yang sering 

menyebut hutan pinggir pantai tersebut sebagai hutan bakau. Sebenarnya hutan 

tersebut lebih tepat disebut hutan mangrove. Istilah “mangrove” disini digunakan 

sebagai pengganti istilah bakau untuk menghindarkan adanya salah pengertian 

dengan hutan yang terdiri atas pohon bakau Rhizopora sp. Hal ini dikarenakan 

bukan hanya pohon bakau saja yang tumbuh di sana, namun masih terdapat 

banyak jenis tumbuhan lain yang hidup di dalamnya. Istilah mangrove tidak hanya 

diperuntukkan untuk klasifikasi spesies tertentu saja, tetapi istilah ini 

dideskripsikan untuk tanaman tropis yang bersifat halophytic atau toleran 

terhadap garam. Selain itu, mampu tumbuh di tanah basah lunak, habitat air laut, 

dan mampu terkena fluktuasi pasang surut juga merupakan cakupan deskripsi 

tumbuhan yang dapat disebut sebagai spesies tumbuhan “mangrove” (Anonim, 

2008). Salah satu contoh jenis mangrove akan ditunjukkan pada Gambar 1 sebagai 

berikut.

Gambar 1. Mangrove jenis Rhizophora sp (dokumen pribadi, 2010)
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Luas hutan mangrove di dunia diperkirakan mencapai 15.429.000 ha, 

dimana 25% meliputi garis pantai kepulauan Karibia dan 75% meliputi kawasan 

pantai lainnya seperti Amerika Selatan dan Asia. Berdasarkan data tahun 1999, 

luas hutan mangrove di Indonesia adalah sekitar 8,60 juta hektar dan 5,30 juta 

hektar diantaranya dalam kondisi rusak (Anonim, 2001). Gambar persebaran 

mangrove di dunia ditunjukkan Gambar 2 sebagai berikut.

Gambar 2. Daerah persebaran mangrove (Anonim, 1997)

2.2 Ekosistem Mangrove

Ekosistem mangrove hanya dapat ditemui di daerah tropik dan subtropik. 

Mangrove, yang merupakan khas daerah tropis, hidupnya hanya mampu 

berkembang baik di temperatur 190 C sampai 400 C dengan toleransi fluktuasi 

tidak lebih dari 100 C. Berbagai jenis mangrove tumbuh di bibir pantai dan 

menjorok ke zona berair laut. Pola hidup mangrove ini merupakan suatu 

fenomena yang khas, dikarenakan tidak ada tanaman selain mangrove yang 
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mampu bertahan hidup di zona peralihan darat dan laut layaknya pola hidup 

mangrove (Irwanto, 2006).

Mangrove biasanya berada di daerah muara sungai atau estuaria, yang 

merupakan daerah tujuan akhir dari partikel-partikel organik ataupun endapan 

lumpur yang terbawa dari daerah hulu akibat adanya erosi. Oleh karena itu, 

wilayah di sekitar tumbuhnya ekosistem mangrove merupakan wilayah yang 

subur (Gunarto, 2004). Ekosistem mangrove memiliki produktifitas cukup tinggi 

sehingga mampu menyediakan makanan berlimpah bagi berbagai jenis hewan laut 

(feeding ground). Selain itu, ekosistem mangrove juga dimanfaatkan sebagai 

tempat berlindung berbagai jenis binatang misalnya juvenile dan larva ikan 

(shellfish) dari predator, tempat memijah berbagai jenis ikan dan udang (spawning 

ground), sebagai pelindung pantai, mempercepat pembentukan lahan baru, 

penghasil kayu bangunan, kayu bakar, kayu arang, dan tannin (Soedjarwo, 1979).

Hutan mangrove dinilai sangat penting keberadaannya karena fungsinya 

yang sangat beragam, diantaranya adalah sebagai pelindung pantai dari hempasan 

ombak dan angin kencang, penahan abrasi, penampung air hujan sehingga dapat 

mencegah banjir, dan penyerap limbah yang mencemari perairan. Oleh karena itu

secara tidak langsung kehidupan manusia tergantung pada keberadaan ekosistem 

mangrove (Pirzan dkk, 2001).

Ekosistem mangrove tumbuh di sepanjang garis pantai atau di pinggiran 

sungai sangat dipengaruhi oleh pasang surut perpaduan antara air sungai dan air 

laut. Ekosistem mangrove di wilayah pantai dapat berkembang jika didukung oleh 

tiga syarat utama yaitu air payau, alirannya tenang, dan terdapat endapan lumpur 
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yang relatif datar. Pasang surut gelombang laut dan jangkauan air pasang di 

kawasan pantai dapat mempengaruhi lebar hutan mangrove. Pada dasarnya, 

kawasan pantai merupakan wilayah peralihan antara daratan dan perairan laut. 

Garis pantai dicirikan oleh suatu garis batas pertemuan antara daratan dengan 

perairan laut. Oleh karena itu, posisi garis pantai bersifat tidak tetap dan dapat 

berpindah sesuai dengan pasang surut air laut dan abrasi serta pengendapan 

lumpur (walking land atau walking vegetation) (Waryono, 2000).

Secara garis besarnya, ekosistem mangrove dapat berkembang dengan 

baik pada lingkungan dengan ciri-ciri ekologi sebagai berikut (Waryono, 2000).

1. Lahannya tergenang air laut secara berkala, baik setiap hari maupun hanya 

saat pasang purnama ;

2. Menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat (sungai, mata air atau air 

tanah) yang berfungsi untuk menurunkan salinitas, menambah pasokan unsur 

hara dan lumpur ;

3. Jenis tanahnya berlumpur, berlempung, atau berpasir, dimana bahannya 

berasal dari lumpur, pasir, atau pecahan karang ;

4. Arus laut tidak terlalu deras, tempatnya terlindung dari angin kencang dan 

gempuran ombak yang kuat ;

5. Suhu udara dengan fluktuasi musiman tidak lebih dari 100 C ;

6. Air payau dengan salinitas 2-22 ppt (part per trilyun) atau asin dengan 

salinitas mencapai 38 ppt ;

7. Topografi pantai yang datar/landai.
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Selain terlepas dari habitatnya yang unik, terdapat ciri-ciri penampakan 

terpenting dari mangrove. Ciri-ciri tersebut adalah (Yayasan Mangrove, 1993 

dalam Susanti, 2008)

1. Memiliki jenis-jenis yang relatif sedikit ;

2. Memiliki akar yang tidak beraturan, misalnya seperti jangkar melengkung 

pada bakau Rhizopora sp., serta akar yang mencuat vertikal seperti pada 

pidada Sonneratia sp., dan pada api-api Avicennia sp.;

3. Memiliki biji (propagul) yang bersifat vivipar atau dapat berkecambah di 

pohonnya, khususnya pada Rhizopora sp. ;

4. Memiliki banyak lentisel pada bagian kulit pohon.

Tanaman mangrove juga memliki pola adaptasi terhadap lingkungan 

berupa sistem perakaran yang menunjang untuk bertahan hidup di daerah zona 

pasang surut. Pola perakaran tersebut bisa dilihat pada Gambar 3 sebagai 

berikut.

Gambar 3. Sistem perakaran mangrove (Rusila dkk., 2006)
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2.3 Mangrove

Hutan mangrove merupakan ekosistem kompleks yang terdiri atas flora 

dan fauna daerah pantai, hidup sekaligus di habitat daratan dan air laut, antara 

batas air pasang dan surut. Telah dikenal berbagai macam jenis mangrove di 

seluruh dunia. Diketahui lebih dari dua puluh famili flora mangrove tersebar di 

seluruh dunia yang terdiri dari tiga puluh genus dan kurang lebih 80 spesies. 

Sedangkan jenis mangrove yang ditemukan di Indonesia adalah sekitar 89 jenis, 

yang terdiri atas 35 jenis pohon, 5 jenis terna, 9 jenis liana, 29 jenis epifit, dan 2 

jenis parasit (Soemodihardjo, dkk dalam Anonim, 2008).

Tomlinson (1986) dan Field (1995) dalam Irwanto (2006), melaporkan bahwa 

telah dikenali sekitar 24 famili dan antara 54 sampai dengan 75 spesies mangrove 

yang tersebar di dunia. Asia merupakan wilayah yang mempunyai keanekaragaman 

jenis mangrove paling tinggi. Penyebaran mangrove di wilayah Asia antara lain, di 

Filiphina terdapat 41 jenis, di Ceylon 32 jenis, di Thailand sekitar 27 jenis, dan di 

Indonesia disebutkan memiliki tidak kurang dari 89 jenis pohon mangrove, atau 

paling tidak menurut FAO (1982) terdapat sekitar 37 jenis. Sedangkan di Benua 

Amerika hanya memiliki sekitar 12 jenis mangrove (Odum dan McIvor, 1990).

Dari sekian banyak jenis mangrove yang tumbuh di Indonesia, jenis 

mangrove yang paling banyak dijumpai adalah mangrove jenis bakau (Rhizhopora 

sp.), api-api (Avicennia sp.), bogem atau pedada (Sonneratia sp.), dan tancang 

(Bruguiera sp.). Tomlinson dalam Anonim (2008) menggolongkan mangrove 

menjadi tiga kelompok, sebagai berikut.

1. Flora mangrove mayor (flora mangrove sebenarnya), yaitu tumbuhan atau 

flora yang mampu memberikan tegakan murni dan secara dominan mencirikan 
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suatu komunitas, secara morfologi memiliki bentuk adaptif khusus terhadap 

lingkungan mangrove, bentuk adaptif tersebut misalnya bentuk akar dan 

viviparitas. Selain itu, flora mangrove jenis ini mempunyai mekanisme 

fisiologis dalam mengontrol garam. Jenis mangrove yang termasuk dalam 

golongan ini antara lain Avicennia sp., Rhizophora sp., Bruguiera sp., Ceriops 

sp., Kandelia sp., Sonneratia sp., Lumnitzera sp., Laguncularia sp., dan Nypa 

sp.

2. Flora Mangrove minor, yaitu tumbuhan atau flora mangrove yang tidak 

mampu membentuk tegakan murni sehingga secara morfologi tidak berperan 

dalam struktur komunitas. Jenis mangrove yang termasuk dalam golongan ini 

antara lain Excoecaria sp., Xylocarpus sp., Heritiera sp., Aegiceras sp., 

Aegialitis sp., Acrostichum sp., Camptostemon sp., Scyphiphora sp., Pemphis 

sp., Osbornia sp., dan Pelliciera sp.

3. Asosiasi Mangrove, mangrove yang termasuk dalam golongan ini antara lain 

Cerbera sp., Acanthus sp., Derris sp., Calamus sp.

2.4 Zonasi Persebaran Mangrove

Tumbuhnya habitat mangrove umumnya membentuk suatu zonasi mulai 

dari pinggir pantai hingga pedalaman daratan. Dari arah laut hingga daratan 

terdapat pergantian jenis mangrove yang secara dominan menguasai masing-

masing habitat zonasinya. Namun, mangrove yang kondisinya buruk karena 

adanya gangguan, akan menunjukkan ketidakteraturan dalam pembagian jenis 

pohon dan zonasinya (Irwanto, 2006).
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Zonasi di hutan mangrove mencerminkan tanggapan ekofisiologis 

tumbuhan mangrove terhadap gradasi lingkungan. Zonasi ini umumnya 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Beberapa faktor lingkungan yang penting 

dalam penentuan zonasi habitat mangrove antara lain :

1. Pasang surut yang secara tidak langsung mengontrol dalamnya permukaan dan 

salinitas air.

2. Tipe tanah yang secara tidak langsung menentukan tingkat aerasi tanah, 

tingginya muka air dan drainase.

3. Pasokan aliran air tawar, kadar garam tanah dan air yang berkaitan dengan 

toleransi spesies terhadap kadar garam.

4. Cahaya yang berpengaruh terhadap pertumbuhan anakan dari spesies intoleran 

seperti Rhizophora sp., Avicennia sp., dan Sonneratia sp.

5. Morfologi tanaman dan cara penyebaran bibit hingga persaingan antar spesies 

Mangrove.

Kondisi tanah mempunyai kontribusi besar dalam mempengaruhi bentuk 

zonasi habitat mangrove. Misalnya untuk mangrove jenis api-api (Avicennia sp.), 

bogem atau pedada (Sonneratia sp.) dapat tumbuh baik di zona berpasir, sedangkan 

mangrove jenis tancang (Bruguiera sp.) tumbuh baik di zona tanah lempung dengan 

sedikit bahan organik.

Formasi hutan mangrove yang terbentuk di kawasan mangrove biasanya 

didahului oleh jenis pohon pedada (Sonneratia sp.) dan api-api (Avicennia sp.)

yang memagari daratan dari kondisi laut dan angin. Pohon jenis ini memiliki akar 

pasak sehingga mampu hidup di tempat yang biasa terendam air saat kondisi laut 
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pasang. Pada daerah berikutnya yang lebih mengarah ke daratan banyak 

ditumbuhi oleh jenis bakau (Rhizophora sp.). Daerah ini tidak selalu terendam air, 

namun hanya kadang-kadang saja terendam air. Kemudian daerah berikutnya 

yang makin menjauhi laut, ditumbuhi oleh pohon tancang (Bruguiera sp.). Daerah 

ini sangat jarang terendam air sehingga kondisi tanahnya agak keras. Kemudian di 

sepanjang sungai di bagian muara biasanya dijumpai pohon nipah (Nypa fruticans) 

(Feller dan Sitnik, 1996). Menurut Arief (2003), zonasi penyebaran mangrove alami 

dimulai dari pantai hingga darat yaitu, Avicennia spp, Sonneratia spp, Rhizophora 

stylosa, Rhizophora mucronata, Rhizophora apiculata, Bruguiera spp, Nypha spp

(Gambar 4).

Gambar 4.  Zonasi Persebaran jenis pohon mangrove (Arief, 2003)

2.5 Pantai Timur Surabaya

Kawasan Pantai Timur Surabaya sendiri terletak di tepi Selat Madura. 

Kawasan ini terbentuk sebagai hasil endapan dari sistem sungai yang ada di 

sekitarnya dan pengaruh laut. Secara geografis maupun ekologis, kawasan Pantai 

Timur Surabaya memiliki fungsi yang sangat penting bagi kota Surabaya. Salah 
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satunya adalah mencegah ancaman intrusi air laut. Keberadaan mangrove di 

Pantai Timur Surabaya juga memiliki fungsi menetralisir limbah terutama logam 

berat yang masuk ke laut (Hakim, 2009). 

Beberapa sungai bermuara di perairan Pantai Timur Surabaya. Seperti 

sungai Dadapan, sungai Wonorejo, kanal Kali Wonokromo, sungai Medokan, 

sungai Menur-Keputih, sungai Pacarkeling-Mulyosari, sungai Kenjeran dan 

sungai Tambak Wedi. Lahan di sepanjang pantai Timur Surabaya pada saat ini 

cenderung mengalami pengubahan untuk beberapa tujuan, antara lain 

pertambakan dan juga tempat pembuangan sampah (Affandi, 1994).

Posisi mangrove Wonorejo Surabaya ditunjukkan oleh Gambar 5.

Gambar 5.  Mangrove Wonorejo Pantai Timur Surabaya (Anonim, 2009).
Keterangan gambar :
A : muara sungai Wonokromo
B : mangrove Wonorejo 
C : muara sungai Wonorejo 

Banyak aliran sungai yang bermuara di daerah Wonorejo dan juga banyak 

sampah organik maupun anorganik yang dibuang ke pantai timur Surabaya, 

sehingga mengakibatkan perairan maupun daerah mangrove di Wonorejo 

A

B

C
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Surabaya menjadi kotor dan dikhawatirkan akan mengganggu kelestarian 

organisme yang menggantungkan hidupnya di daerah tersebut.

Saat ini kawasan mangrove ini sudah menjadi tempat wisata alam yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Terletak di kawasan Pantai Timur 

Surabaya, Ekowisata Mangrove Wonorejo (EWM) menawarkan rehabilitasi, 

edukasi, dan rekreasi. Pemerintah juga melakukan penanaman mangrove di daerah 

yang telah dijadikan wahana ekowisata tersebut. Hal itu dilakukan selain untuk 

menarik perhatian pengunjung juga bermanfaat untuk tetap menjaga keberadaan 

mangrove yang ada di daerah Wonorejo tetap terjaga kelestariannya (Anonim, 

2008).
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