
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Daerah Wonorejo merupakan salah satu bagian dari Pantai Timur 

Surabaya, yang terletak di Kecamatan Rungkut, Kotamadya Surabaya. Daerah ini 

merupakan area pertambakan yang masih memiliki komunitas mangrove di 

wilayah pantainya. Daerah mangrove Wonorejo terletak di antara koordinat 

7o18’19.45”S–7o19’17.73”S dan 112o50’41.84”T–112o50’16.96”T. Telah 

dilakukan penelitian lapangan mengenai struktur komunitas mangrove di 

Wonorejo. Hasil penelitian lapangan  yang didapatkan berupa data keadaan umum  

daerah Wonorejo, daftar mengenai struktur komunitas mangrove dan parameter 

fisik-kimia. Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel untuk mengetahui 

struktur komunitas mangrove tersebut. Variabel yang digunakan adalah indeks 

keanekaragaman dan nilai penting. Selain untuk mengetahui struktur komunitas 

mangrove, data tersebut juga digunakan untuk mengetahui pola zonasi mangrove 

yang ada di daerah Wonorejo.

4.1.1 Keadaan umum daerah Wonorejo

Daerah Wonorejo memiliki daerah mangrove yang secara umum pada 

kawasan mangrove tersebut dipenuhi oleh sampah organik maupun anorganik 

yang berasal dari kegiatan manusia.
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Di daerah mangrove Wonorejo telah dibangun pos pengamatan mangrove 

untuk ekowisata yang berada di muara bagian utara daerah mangrove Wonorejo 

(Lampiran 3 gambar a).  Pembangunan jalan untuk menuju pos pengamatan 

tersebut melewati komunitas mangrove, sehingga ada sebagian mangrove yang 

ditebang untuk keperluan jalan tersebut. Penebangan tersebut mengakibat 

berkurangnya jumlah  Avicennia marina. Di sekitar pos tersebut juga telah 

dilakukan penanaman mangrove jenis Rhizophora apiculata dan Rhizophora 

stylosa, sehingga keberadaan mangrove di sekitar pos pengamatan tersebut sudah 

dipengaruhi oleh manusia (Lampiran 3 gambar b). 

Hasil pengamatan lapangan  menunjukkan bahwa adanya beberapa pohon 

mangrove yang tumbang di bagian paling tepi yang menghadap ke laut (Lampiran 

3 gambar c).  Tumbangnya mangrove tersebut karena diakibatkan oleh substrat 

yang berupa lumpur (Tabel 4.1), sehingga akar tidak cukup kuat untuk 

mencengkeram tanah. 

Penentuan stasiun penelitian di daerah ini dilakukan secara sistematis, baik 

itu stasiun 1 (di dekat muara Wonorejo bagian utara), stasiun 3 (di tengah antara 

muara Wonorejo bagian utara dan selatan ), stasiun 4 (di dekat muara Wonorejo 

bagian selatan) maupun stasiun 2 (di antara stasiun 1 dan stasiun 3). Penentuan 

stasiun 2 dikarenakan stasiun tersebut dijumpai jenis mangrove tegakan lebih dari 

1 jenis. Sedangkan tiga stasiun lainnya merupakan kawasan mangrove yang hanya 

dijumpai 1 jenis tegakan mangrove. Hal tersebut diharapkan dapat menunjukkan 

keadaan mangrove yang ada di Wonorejo. Dari kawasan ini pada setiap 

stasiunnya hanya memiliki antara 6-11 plot, dimana plot tersebut menunjukkan 
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ketebalan mangrove dari arah pantai menuju ke darat. Dari pengamatan 

dilapangan dapat dijumpai 2 famili dengan 5 jenis mangrove yaitu dari famili 

Avicenniaceae (Avicennia marina dan Avicennia alba) dan dari famili 

Rhizophoraceae (Rhizophora stylosa, Rhizophora apiculata dan Rhizophora 

mucronata). 

Hasil pengamatan lapangan didapatkan data sekunder yang berupa 

parameter fisik dan kimia berupa keadaan substrat (Tabel 4.1).  Kelembapan udara 

76-86 %, salinitas air 20 ‰ dan intensitas cahaya lebih dari 3000, keadaan pH 

substrat 8. Nilai pH tersebut menunjukkan nilai basa yang normal untuk 

permukaan perairan Indonesia, dimana pH pada umumnya berkisar antara 6,0-8,5 

(Aksornkoae, 1993 dalam Indriani, 2008). Sedangkan nilai salinitas air tersebut 

menunjukkan batasan normal untuk tumbuhnya mangrove karena pada umumnya 

tumbuhan mangrove hidup dan tumbuh dengan kisaran salinitas 10-30‰

(Aksornkoae, 1993 dalam Indriani, 2008). Data analisis substrat daerah Wonorejo 

dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1 Hasil analisis substrat dari stasiun penelitian 1 sampai dengan stasiun 4

Stasiun
Ukuran saringan

JumlahSaringan (mesh/inci)
Kertas saring20 40 100

1 12,2% 7,8% 15,6% 64,4% 100%
2 11,7% 8,1% 18,9% 61,3% 100%
3 13,3% 8,6% 22,6% 55,5% 100%
4 12,3% 5,5% 17,8% 64,4% 100%

Ket: ukuran saringan adalah 20, 40,100 (mesh/inci) dan kertas saring
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Data pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa jenis substrat yang ada di daerah

mangrove Wonorejo merupakan lumpur karena jumlah prosentase substrat yang

hanya bisa tersaring oleh kertas saring sangat banyak lebih dari 50%.

Intensitas cahaya, merupakan faktor penting bagi tumbuhan. Umumnya

tumbuhan mangrove membutuhkan intensitas cahaya matahari tinggi. Kisaran

intensitas cahaya optimal untuk pertumbuhan mangrove adalah 3000 - 3800

kkal/m2/hari. Intensitas cahaya yang didapatkan di daerah penelitian adalah 3000 

kkal.

4.1.2 Indeks keanekaragaman

Pada pengamatan lapangan telah ditetapkan empat stasiun pengamatan 

dimana dalam setiap stasiun didapatkan antara 6-11 plot. Ukuran dalam plot 

tersebut adalah 10meter x 10meter. Dari seluruh lokasi penelitian telah 

teridentifikasi 5 spesies yaitu, Avicennia marina, Avicennia alba, Rhizophora 

stylosa, Rhizophora apiculata dan Rhizophora mucronata. Struktur komunitas 

mangrove pada lokasi penelitian dapat ditunjukkan oleh beberapa individu yang 

memiliki diameter batang yang berbeda. Penggolongan diameter tersebut dibagi 

dalam tiga kelas yaitu, semai, pancang dan tegakan. 

Untuk kelas semai (permudaan dari mulai kecambah hingga tinggi 1,5

meter) yang telah dijumpai pada stasiun pengamatan yaitu sebagai berikut. Pada 

stasiun 1 dalam luasan 1100m2 dapat dijumpai kelas semai jenis Rhizophora

stylosa yaitu 5 semai. Pada stasiun 2 dalam luasan 600m2 dapat dijumpai kelas 

semai jenis Rhizophora apiculata yaitu 1 semai. Pada stasiun 3 dalam luasan 
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1100m2 dapat dijumpai kelas semai jenis Avicennia marina yaitu 2 semai. 

Sedangkan pada stasiun  4 dalam luasan 700m2 dapat dijumpai kelas semai jenis 

Avicennia marina yaitu 21 semai.

Pada kelas pancang (permudaan dengan tinggi >1,5meter dan diameter 

batang <10cm) yang dijumpai pada stasiun pengamatan yaitu sebagai berikut. 

Pada stasiun 1 dalam luasan 1100m2 dapat dijumpai kelas pancang dari jenis 

Avicennia marina dengan jumlah 485 pancang. Pada stasiun 2 dalam luasan 

600m2 dapat dijumpai kelas pancang dari jenis Avicennia marina  dengan jumlah 

30 pancang dan dari jenis Avicennia alba dengan jumlah 31 pancang. Pada stasiun 

3 dalam luasan 1100m2 dapat dijumpai kelas pancang dari jenis Avicennia marina

dengan jumlah 41 pancang, dari jenis Rhizophora stylosa dengan jumlah 8 

pancang, dari jenis Rhizophora mucronata dengan jumlah 2 pancang dan dari 

jenis Rhizophora apiculata dengan jumlah 1 pancang. Pada stasiun 4 dalam luasan 

700m2 dapat dijumpai kelas pancang dari jenis Avicennia marina 10 pancang.

Pada kelas tegakan (tumbuhan berkayu yang memiliki diameter batang 

≥10cm) yang dijumpai pada stasiun pengamatan yaitu sebagai berikut. Pada 

stasiun 1 dalam luasan 1100m2 dapat dijumpai kelas tegakan dari jenis Avicennia

marina dengan jumlah 7 tegakan. Pada stasiun 2 dalam luasan 600m2 dapat 

dijumpai kelas tegakan dari jenis Avicennia marina dengan jumlah 28 tegakan 

sedangkan dari jenis Avicennia alba dengan jumlah 20 tegakan. Pada stasiun 3 

dalam luasan 1100m2 dapat dijumpai kelas tegakan dari jenis Avicennia marina

dengan jumlah 81 tegakan. Pada stasiun 4 dalam luasan 700m2 dapat dijumpai 

kelas tegakan dari jenis Avicennia marina dengan jumlah 49 tegakan.
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Data persebaran mangrove dalam setiap stasiun penelitian ditunjukkan 

pada Tabel 4.2 sampai dengan Tabel 4.5 sebagai berikut. 

Tabel 4.2 Jumlah sebaran mangrove pada luasan 1100m2 berdasarkan perbedaan 
kelas pada stasiun penelitian 1

Tabel 4.3 Jumlah sebaran mangrove pada luasan 600m2 berdasarkan perbedaan 
kelas pada stasiun penelitian 2

Plot Nama spesies Jumlah individu dari kelas berbeda
Semai Pancang Tegakan

1 Avicennia marina - 7 1
2 Avicennia marina - 91 -

3
Avicennia marina - 41 1
Rhizophora stylosa 2 - -

4 Avicennia marina - 50 -
5 Avicennia marina - 39 -
6 Avicennia marina - 37 -
7 Avicennia marina - 50 1
8 Avicennia marina - 40 3

9 Avicennia marina - 59 1
Rhizophora stylosa 3 - -

10 Avicennia marina - 43 -
11 Avicennia marina - 28 -

Total jumlah individu 5 485 7
Individu/ha 46 4409 64

Plot Nama spesies Jumlah individu dari kelas berbeda
Semai Pancang Tegakan

1 Avicennia marina - 1 1
Avicennia alba - 14 7

2 Avicennia marina - 1 3
Avicennia alba - 6 5

3 Avicennia marina - 5 1
Avicennia alba - 10 -

4
Avicennia marina - 12 6
Avicennia alba - - 2
Rhizophora apiculata 1 - -

5 Avicennia marina - 5 12
Avicennia alba 1 3

6 Avicennia marina - 6 5
Avicennia alba - - 3

Total jumlah individu 1 61 48
Individu/ha 17 1017 800
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Tabel 4.4 Jumlah sebaran mangrove pada luasan 1100m2 berdasarkan perbedaan 
kelas pada stasiun penelitian 3

Tabel 4.5 Jumlah sebaran mangrove pada luasan 700m2 berdasarkan perbedaan 
kelas pada stasiun penelitian 4

Plot Nama spesies Jumlah individu dari kelas berbeda
Semai Pancang Tegakan

1 Avicennia marina - 5 8
2 Avicennia marina - 6 11
3 Avicennia marina - 5 6
4 Avicennia marina 2 3 5

5 Avicennia marina - 3 6
Rhizophora stylosa - 1 -

6 Avicennia marina - 2 5
Rhizophora stylosa - 5 -

7

Avicennia marina - 2 1
Rhizophora stylosa - 2 -
Rhizophora mucronata - 1 -
Rhizophora apiculata - 1 -

8 Avicennia marina - 1 10
9 Avicennia marina - 4 11
10 Avicennia marina - 8 7
11 Avicennia marina - 2 11

Rhizophora mucronata - 1 -
Total jumlah individu 2 41 81

Individu/ha 18 373 736

Plot Nama spesies Jumlah individu dari kelas berbeda
Semai Pancang Tegakan

1 Avicennia marina - - 6
2 Avicennia marina - - 5
3 Avicennia marina - - 10
4 Avicennia marina 7 - 11
5 Avicennia marina 4 2 5
6 Avicennia marina 10 3 6
7 Avicennia marina - 5 6

Total jumlah individu 21 10 49
Individu/ha 300 143 700
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Tabel 4.6 Persentase sebaran mangrove dari stasiun penelitian 1 sampai dengan 
stasiun 4

Stasiun
Persentase dari kelas berbeda

Semai (%) Pancang (%) Tegakan (%)

1 1,0 97,6 1,4

2 0,9 55,5 43,6

3 1,6 33,1 65,3

4 26,2 12,5 61,3

Data pada Tabel 4.6  menunjukkan persentase perbedaan sebaran di setiap 

stasiun penelitian mulai dari stasiun 1 sampai dengan stasiun 4. Dari hasil data 

tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat regenerasi mangrove di daerah 

Wonorejo tergolong rendah pada stasiun penelitian 1 sampai stasiun 3, ditandai 

oleh jumlah mangrove semai di daerah tersebut yang jauh lebih sedikit 

dibandingkan dengan mangrove tingkat pancang maupun tegakan. Pada stasiun 

penelitian 4 menunjukkan bahwa regenerasi mangrove di tempat tersebut sudah 

mulai nampak. Dibuktikan dengan keberadaan tingkat semai yang lebih banyak 

dari pada tingkat pancang. Kelas semai merupakan indikator dari tingkat 

regenerasi mangrove di daerah mangrove tersebut tumbuh.

Data hasil persentase persebaran (Tabel 4.6) dari seluruh stasiun penelitian 

menunjukkan bahwa pada stasiun 1 terdapat paling banyak dari kelas pancang 

yaitu 97,6%, dari stasiun 2 terdapat paling banyak dari kelas pancang yaitu 55,5%, 

dari stasiun 3 terdapat paling banyak dari kelas tegakan yaitu 65,3%, sedangkan 

dari stasiun 4 terdapat paling banyak dari kelas tegakan yaitu 61,3%.
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Perbedaaan luasan pada setiap stasiun belum bisa menggambarkan 

perbandingan jumlah individu antar stasiun, sehingga perlu pengkonversian data 

jumlah total individu dalam satuan hektar. Data pada tabel 4.2, 4.3, 4.4 dan 4.5 

yang telah dikonversi dalam satuan individu per hektar menggambarkan jumlah 

rata-rata setiap jenis pada kelas  individu yang berbeda. Pada kelas semai 

ditunjukkan bahwa jumlah terbanyak dimiliki oleh stasiun 4 dengan jumlah 

individu 300 individu/ha, sedangkan jumlah semai yang paling sedikit dimiliki 

oleh stasiun 2 dengan jumlah individu 17 individu/ha. Pada kelas pancang 

ditunjukkan bahwa jumlah individu terbanyak dimiliki oleh stasiun 1 dengan 

jumlah individu sebanyak 4409 individu/ha, sedangkan jumlah individu yang 

paling sedikit dimiliki oleh stasiun 4 dengan jumlah individu sebanyak 143 

individu/ha. Pada kelas tegakan ditunjukkan bahwa jumlah individu terbanyak 

dimiliki oleh stasiun 2 dengan jumlah individu 800 individu/ha, sedangkan jumlah 

individu yang paling sedikit dimiliki oleh stasiun 1 dengan jumlah individu 64 

individu/ha.

Berdasarkan hasil analisis vegetasi dilapangan dari keempat stasiun yang 

di dalamnya terdapat 35 plot telah dihasilkan data mengenai kerapatan, frekuensi, 

dominansi dan nilai penting dari kelas pancang dan tegakan di setiap stasiun (1-4) 

yang dapat dilihat pada Tabel 4.7. Hasil analisis vegetasi mangrove kelas pancang 

dan tegakan gabungan dari seluruh stasiun penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.8 

dan Tabel 4.9.
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Tabel 4.7 Hasil analisis vegetasi mangrove kelas pancang dan  tegakan di stasiun penelitian 1, 2, 3 dan 4

Stasiun Jenis 
mangrove

Kelas
Pancang Tegakan

Kerapatan Frekuensi Dominansi NP
(%)

Kerapatan Frekuensi Dominansi NP
(%)Absolut Relatif 

(%)
Absolut Relatif 

(%)
Absolut Relatif 

(%)
Absolut Relatif 

(%)
Absolut Relatif 

(%)
Absolut Relatif 

(%)

1
Avicennia 
marina

4409,1 100,0 11/11 100,0 89839,7 100,0 300,0 63,6 100,0 5/11 100,0 10554,7 100,0 300,0

Jumlah 4409,1 100,0 11/11 100,0 89839,7 100,0 300,0 63,6 100,0 5/11 100,0 10554,7 100,0 300,0

2

Avicennia 
marina

500,0 49,2 6/6 60,0 18774,6 48,0 157,2 466,7 58,3 6/6 54,5 52621,2 59,5 172,4

Avicennia 
alba

516,7 50,8 4/6 40,0 20331,5 52,0 142,8 333,3 41,7 5/6 45,5 35822,2 40,5 127,6

Jumlah 1016,7 100,0 10/6 100,0 39106,1 100,0 300,0 800,0 100,0 11/6 100,0 88443,4 100,0 300,0

3

Avicennia 
marina

372,7 78,8 11/11 64,7 14023,0 90,6 234,1 736,4 100,0 11/11 100,0 127897,9 100,0 300,0

Rhizophora 
stylosa

72,7 15,4 3/11 17,6 877,8 5,7 38,7 - - - - - - -

Rhyzophora 
mucronata

18,2 3,9 2/11 11,8 321,1 2,0 17,7 - - - - - - -

Rhizophora 
apiculata

9,1 1,9 1/11 5,9 256,9 1,7 9,5 - - - - - - -

Jumlah 472,7 100,0 17/11 100,0 15478,8 100,0 300,0 736,4 100,0 11/11 100,0 127897,9 100,0 300,0

4
Avicennia 
marina

142,9 100,0 3/7 100,0 3936,2 100,0 300,0 700 100,0 7/7 100,0 164962,1 100,0 300,0

Jumlah 142,9 100,0 3/7 100,0 3936,2 100,0 300,0 700 100,0 7/7 100,0 164962,1 100,0 300,0
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Tabel 4.8 Hasil analisis vegetasi mangrove kelas pancang dari seluruh stasiun 
penelitian

No Jenis 
Mangrove

Kerapatan Frekuensi Dominansi NP(%)Absolut Relatif (%) Absolut Relatif (%) Absolut Relatif (%)

1 Avicennia 
marina

1617,1 93,1 31/35 75,6 36648,3 90,3 259,0

2 Avicennia 
alba

88,6 5,1 4/35 9,8 3485,4 8,6 23,5

3 Rhizophora 
stylosa

22,9 1,3 3/35 7,3 275,9 0,7 9,3

4 Rhyzophora 
mucronata

5,7 0,3 2/35 4,9 100,9 0,2 5,4

5 Rhizophora 
apiculata

2,9 0,2 1/35 2,4 80,7 0,2 2,8

Total 1737,2 100,0 41/35 100,0 40591,2 100,0 300,0

Tabel 4.9 Hasil analisis vegetasi mangrove kelas tegakan dari seluruh stasiun 
penelitian 

No Jenis 
Mangrove

Kerapatan Frekuensi Dominansi NP(%)Absolut Relatif (%) Absolut Relatif (%) Absolut Relatif (%)

1 Avicennia 
marina

471,4 89,2 29/35 85,3 85526,9 93,3 267,8

2 Avicennia 
alba

57,1 10,8 5/35 14,7 6140,9 6,7 32,2

Total 528,5 100,0 34/35 100,0 91667,8 100,0 300,0

Nilai penting merupakan suatu parameter yang menunjukkan bahwa 

keberadaan suatu spesies di tempat tersebut berpengaruh besar terhadap ekosistem 

yang ada di wilayah tersebut. Nilai penting juga menggambarkan keberadaan 

spesies yang paling mendominansi di wilayah tersebut. Dari data di atas dapat 

diketahui bahwa spesies jenis Avicennia marina sangat mendominasi diseluruh 

stasiun penelitian.

Pada stasiun 1, 3 dan 4 dapat diketahui bahwa kelas tegakan jenis spesies 

Avicennia marina memiliki nilai penting sebesar 300%. Hal ini menunjukkan 

bahwa Avicennia marina menutupi seluruh bagian dari wilayah stasiun tersebut. 

Pada stasiun 2 dapat diketahui bahwa Avicennia marina memiliki nilai penting 
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sebesar 172,5% dan Avicennia alba sebesar 127,5%. Dari data nilai penting yang 

ditunjukkan pada stasiun 2, keberadaan spesies Avicennia marina tetap 

mendominasi wilayah stasiun tersebut. 

Kelas tegakan Avicennia alba hanya dijumpai pada stasiun 2, Hal ini 

menunjukkan bahwa persebaran maupun dominansi spesies tersebut cukup rendah 

karena dari keempat stasiun hanya dijumpai pada satu stasiun penelitian untuk 

kelas tegakan. Dari hasil penelitian tersebut dapat dinyatakan bahwa persebaran 

tegakan Avicennia marina sangat tinggi dan mendominasi wilayah tersebut, 

sedangkan persebaran tegakan jenis Avicennia alba dapat dikatakan rendah.

Indeks yang digunakan untuk mengetahui keanekaragaman mangrove di 

daerah Wonorejo dapat menggunakan indeks keanekaragaman. Indeks tersebut 

dapat menunjukkan tingkat keanekaragaman yang ada di Wonorejo. Tingkat 

keanekaragaman jenis mangrove keseluruhan  di daerah Wonorejo  adalah sebesar 

0,34. Menurut kriteria Lee et al. 1978, keanekaragaman jenis mangrove di daerah 

tersebut tergolong sangat rendah karena dibawah 1,0. Hasil dari indeks 

keanekaragaman ditunjukkan pada Tabel 4.10 sebagai berikut. 

Tabel 4.10 Hasil indeks keanekaragaman
Nama spesies Jumlah individu Indeks keanekaragaman

Avicennia marina 731 0,08
Avicennia alba 51 0,18
Rhizophora stylosa 8 0,05
Rhizophora mucronata 2 0,02
Rhizophora apiculata 1 0,01

Total 793 0,34
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4.1.3 Pola zonasi mangrove

Data pengamatan di lapangan pada stasiun 1 didominasi mangrove jenis 

Avicennia marina kelas pancang. Penyebaran mangrove jenis Avicennia marina

merata mulai dari tepi laut hingga ke arah darat. Dari keseluruhan plot hanya 

dijumpai pancang dan tegakan Avicennia marina kecuali pada plot 3 dan plot 9 

yang dapat dijumpai semai dari mangrove Rhizophora stylosa. Pada stasiun 2 

dapat diketahui bahwa persebaran antara mangrove jenis Avicennia marina dan 

Avicennia alba mengalami persebaran yang cukup merata. Pada stasiun 3 

diketahui bahwa tampat tersebut juga didominasi oleh Avicennia marina mulai 

dari laut menuju ke darat. Sedangkan pada stasiun 4 yang terletak paling selatan 

dari kawasan Wonorejo keadaan zonasi dari mangrove yang ada ditempat tersebut 

juga didominasi oleh mangrove Avicennia marina mulai dari laut sampai ke 

darat. Hal tersebut menunjukkan bahwa keadaan zonasi mangrove di daerah 

Wonorejo dimulai dari laut sampai ke batas pematang tambak terluar dijumpai 

mangrove kelas tegakan dari jenis Avicennia marina dan Avicennia alba,

selanjutnya terdapat mangrove kelas pacang dari jenis Avicennia marina dan 

sedikit dari jenis Rhizophora stylosa, Rhizophora apiculata, Rhizophora 

mucronata, kemudian dilanjutkan lagi oleh mangrove kelas tegakan dari kelas 

Avicennia marina dan Avicennia alba. Gambar dari hasil penelitian mengenai 

pola zonasi yang ada di daerah Wonorejo ditunjukkan pada Gambar 8 sebagai 

berikut.
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Gambar 8. Hasil pola zonasi mangrove di daerah Wonorejo
Keterangan gambar :
Am : Avicennia marina
Aa : Avicennia alba
Rs : Rhizhopora stylosa
Rm : Rhizhopora mucronata
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Hasil yang didapat tersebut adalah 0,34, angka tersebut menunjukkan bahwa 

keanekaragaman di daerah Wonorejo sangat rendah karena, menurut kriteria Lee 

et al. 1978, angka kurang dari 1,0 berarti sangat rendah. Rendahnya 

keanekaragaman jenis mangrove di Wonorejo disebabkan karena dominansi yang 

tinggi dari salah satu jenis mangrove yaitu jenis Avicennia marina. Hal tersebut 

karena keadaan ekosistem yang mendukung sekali untuk mangrove jenis 

Avicennia marina tumbuh. Keadaan ekosistem tersebut berupa kesamaan jenis 

substrat yang terdapat pada seluruh lokasi penelitian. Jenis substrat tersebut 

adalah lumpur.

Posisi mangrove Wonorejo yang berada diantara dua muara yaitu muara 

sungai Wonokromo dan muara sungai Wonorejo sangat menguntungkan untuk 

tumbuhnya mangrove di tempat ini (Gambar 5). Posisi tersebut menguntungkan 

karena tumbuhan mangrove bisa mendapatkan nutrien berupa bahan organik yang 

dibawa oleh air dari muara tersebut. Bahan organik tersebut dapat digunakan 

untuk pertumbuhan mangrove tersebut. 

4.2.2 Zonasi Mangrove

Zonasi merupakan perubahan dari pola asosiasi mangrove dari laut menuju 

ke arah daratan yang pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor alami. 

Salah satu dari faktor perubahan pola zonasi mangrove adalah pasang surut yang 

secara tidak langsung mengontrol dalamnya permukaan dan salinitas air laut.

Perubahan tersebut disebabkan oleh adanya pasang surut yang mengakibatkan 
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perbedaan adaptasi atau kemampuan hidup suatu mangrove yang berbeda antar 

spesies.

Data yang diperoleh di lapangan  menunjukkan bahwa seluruh daerah 

Wonorejo didominasi oleh mangrove jenis Avicennia marina mulai dari laut 

sampai ke darat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pola zonasi mangrove yang 

berada di Wonorejo tidak menunjukkan pola zonasi mangrove yang baik. Karena 

pola zonasi mangrove yang baik adalah adanya perbedaan jenis mangrove mulai 

dari laut menuju ke darat yaitu, diawali oleh mangrove jenis Avicennia spp. yang 

berasosiasi dengan Sonneratia spp., kemudian diikuti oleh Rhizophora stylosa, 

Rhizophora mucronata, Rhizophora apiculata dan Bruguiera spp., kemudian yang 

paling ke darat adalah mangrove jenis Nypa sp. (Bengen, 2003 dalam Indriani 

2008).

Keadaan yang menyebabkan Avicennia marina mendominasi seluruh 

zonasi yang ada di sepanjang daerah Wonorejo dikarenakan letak daerah 

Wonorejo yang berada di antara dua muara sungai. Posisi tersebut menyebabkan 

banyaknya lumpur atau sedimentasi dari sungai yang dibawa oleh air sungai ke  

laut, sehingga lingkungan dengan substrat yang berlumpur sangat mendukung 

Avicennia marina dan Avicennia alba untuk  tumbuh. Menurut pendapat Rusila 

dkk (2006) mangrove jenis Avicennia alba dan Avicennia marina mempunyai 

akar yang membantu pengikatan sedimen dan mempercepat proses pembentukan 

tanah timbul. Selain kecenderungan pengikatan sedimen tersebut, Avicennia 

marina cenderung hidup di daerah yang berlumpur dan kaya bahan organik

(Bengen, 2003 dalam Indriani, 2008).
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