
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Tentang Mangrove  

2.1.1.  Pengertian mangrove 

 Hutan mangrove secara umum didefinisikan sebagai hutan yang terdapat 

di daerah-daerah yang selalu atau secara teratur tergenang air laut dan terpengaruh 

pasang surut air laut,  terdapat pada tanah lumpur, berpasir atau lumpur berpasir. 

Mangrove merupakan tipe vegetasi khas zona pantai, floranya berhabitus pohon 

yang besar dan tingginya bisa mencapai 50-60 meter (Istomo, 1992).  

Hutan mangrove yang sering kali disebut hutan bakau atau mangal adalah 

komunitas vegetasi pantai tropis dan subtropis, yang didominasi oleh beberapa 

jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang 

surut pantai berlumpur (Bengen, 2003). Komunitas ini umumnya tumbuh dan 

berkembang pada daerah yang cukup mendapat air, dan terlindung dari 

gelombang besar dan arus pasang surut yang kuat. Menurut Nybakken (1986), 

komunitas hutan mangrove tersebar di seluruh hutan tropis dan subtropis. 

Mangrove mampu tumbuh hanya pada pantai yang terlindung dari gerakan 

gelombang. Bila pantai dalam keadaan sebaliknya, benih tidak mampu tumbuh 

dengan sempurna dan mengeluarkan akarnya. Mangrove juga dapat tumbuh pada 

substrat pasir, batu atau karang yang  terlindung  dari   gelombang,     karena     itu 
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mangrove banyak ditemukan di pantai-pantai teluk, estuari, laguna, dan pantai 

terbuka yang berhadapan dengan terumbu karang.  

Komunitas mangrove dibagi menjadi beberapa tipe berdasarkan struktur 

ekosistemnya. Tipe-tipe komunitas mangrove tersebut, diantaranya sebagai 

berikut (Purnobasuki, 2005). 

1. Mangrove pantai 

Bentukan ini tersusun atas formasi mangrove yang tipis sepanjang garis 

pantai dan daratan. Mangrove dapat tumbuh dengan sangat baik di 

sepanjang garis pantai yang elevasinya lebih tinggi dari rata-rata pasang 

tertinggi. Pengaruh air laut lebih dominan daripada air sungai. Komunitas 

ini menunjukkan adanya karakteristik zonasi. Struktur horizontal formasi 

ini dari arah laut ke darat adalah mulai dari tumbuhan pionir (Sonneratia 

alba), diikuti oleh komunitas campuran S. alba, Avicennia sp., Rhizophora 

apiculata, selanjutnya komunitas murni Rhizophora sp. dan akhirnya 

komunitas campuran antara Rhizophora–Bruguiera. Bila genangan 

berlanjut, akan ditemui komunitas murni Nypa fructicane di belakang 

komunitas campuran yang terakhir.  

2. Mangrove muara 

Pada tipe ini pengaruh air laut sama kuat dengan pengaruh air sungai. 

Mangrove muara dicirikan oleh mintakat tipis Rhizophora sp. di tepian 

alur, diikuti komunitas campuran Rhizophora–Bruguiera dan diakhiri 

komunitas Nypa sp.   
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3. Mangrove sungai  

Pada tipe ini meliputi pohon-pohon dengan tinggi di atas 20 meter dan 

selalu tergenang sepanjang aliran air seperti sungai pasang surut, dan 

teluk, atau sungai kecil di tepi laut. Pengaruh air sungai juga lebih 

dominan daripada air laut, dan berkembang pada tepian sungai yang relatif 

jauh dari muara. Mangrove banyak berasosiasi dengan komunitas 

tumbuhan daratan.     

Komunitas pepohonan di daerah mangrove dapat terdiri atas suatu jenis 

pohon tertentu saja, atau sekumpulan komunitas pepohonan yang dapat hidup di 

air asin. Hutan mangrove merupakan ekositem yang kompleks terdiri atas flora 

dan fauna daerah pantai. Tanaman mangrove berperan juga sebagai buffer dan 

menstabilkan tanah dengan menangkap dan menjebak endapan material dari darat 

yang terbawa air sungai dan terbawa ke tengah laut oleh arus. Hutan mangrove 

mempunyai toleransi besar terhadap kadar garam, dan dapat berkembang di 

daratan yang memiliki salinitas tinggi di mana tanaman pada umumnya tidak 

dapat tumbuh (Renjana et al., 2008). 

2.1.2. Zonasi mangrove  

Zonasi alamiah mangrove menurut Bengen (2003) adalah:  

•  Daerah yang paling dekat dengan laut, dengan substrat agak berpasir, sering     

ditumbuhi oleh Avicennia sp. Pada zona ini biasa berasosiasi Sonneratia sp 

yang dominan tumbuh pada lumpur dalam yang kaya bahan organik.  

•   Lebih ke arah darat, hutan mangrove umumnya didominasi oleh Rhizophora sp   

di zona ini juga dijumpai Bruguiera sp dan Xylocarpus sp.  
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•   Zona berikutnya didominasi oleh Bruguiera sp.  

•  Zona transisi antara hutan mangrove dengan hutan dataran rendah biasanya 

ditumbuhi oleh Nypa fruticans, dan beberapa spesies palem lainnya.  

Zonasi mangrove di Indonesia dari arah laut ke darat dapat dilihat pada Gambar 

2.1 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Zonasi mangrove dari laut ke darat. Sumber: Bengen (2003). 

 

Sedangkan zona vegetasi mangrove yang berkaitan dengan pasang surut meliputi :  

• Areal yang sering digenangi walaupun pada pasang rendah umumnya 

didominasi Avicennia sp atau Sonneratia sp.  

•   Areal yang digenangi oleh pasang sedang didominasi oleh Rhizophora sp.  

•  Area yang digenangi hanya pada saat pasang tertinggi, yang mana areal ini lebih 

ke daratan, umumnya didominasi oleh Bruguiera sp dan Xylocarpus sp.  

•  Areal yang digenangi hanya pada saat pasang tertinggi (hanya beberapa hari 

dalam sebulan) umumnya didominasi oleh Bruguiera sexangula dan 

Lumnitzera littoralis.  
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2.1.3.  Peran hutan mangrove 

 Hutan mangrove mempunyai berbagai peran lingkungan yang sangat 

penting terhadap lahan, satwa liar dan lingkungan. Peran lingkungan hutan 

mangrove menurut Anwar et al. (1984) sebagai berikut.  

1. Fungsi fisik : menjaga garis pantai agar tetap stabil, mempercepat luasan, 

melindungi pantai dan tebing sungai serta mengolah bahan limbah. 

2. Fungsi biologi : tempat benih-benih ikan, udang dan kerang dari lepas 

pantai, tempat bersarang burung-burung besar dan habitat alami bagi 

berbagai jenis biota. 

3. Fungsi ekonomis : tambak ikan, tempat pembuatan garam, balok kayu 

penghasil kayu energi. 

Hutan  mangrove  mempunyai  peran   bagi  kehidupan  biota  laut  melalui 

guguran serasah vegetasi (termasuk kotoran/sisa tubuh fauna yang mati ke lantai 

hutan). Serasah ini akan terdekomposisi oleh cendawan dan bakteri menjadi 

detritus yang merupakan makanan utama bagi konsumen primer yang selanjutnya 

konsumen primer ini akan menunjang konsumen sekunder dan seterusnya 

(Kusmana, 1995). 

 Sumbangan terpenting hutan mangrove terhadap ekosistem perairan pantai 

adalah lewat luruhan daunnya yang berjatuhan ke dalam air. Inilah sumber bahan 

organik yang penting dalam rantai makanan di lingkungan perairan yang bisa 

mencapai 7-8 ton/ha/tahun. Pada masukan bahan organik inilah kesuburan hutan 

mangrove bertumpu (Anonimus, 2012a). Aliran energi di hutan mangrove sekitar 

estuari dapat dilihat pada gambar 2.2. 
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Produksi serasah mangrove  

 

    Bahan organik tercuci dan masuk  
ke mangrove dan estuari  

 
 tercuci dari estuaria 
 
 
    
 
   aktivitas mikroba dan protozoa 
   membentuk kompleks detritus 
 
 
 
  pemakan detritus : ikan, 
  gastropoda, udang dan lainnya  
 
   
  sisa bahan organik 
        dan limbah 
 
 
   
   konsumen tingkat tropik lebih tinggi : 
   ikan, burung dan lainnya.  
 
 

 
Manusia 

 
Gambar 2.2. Aliran energi di hutan mangrove sekitar estuari (Saenger et al., 

1983). 
         

2.2.  Serasah Mangrove 

 Serasah adalah sisa organik dari tumbuhan dan hewan yang ditemukan 

baik di dalam tanah atau di dalam mineral itu sendiri. Serasah terdiri dari guguran 

cabang, batang utama, daun, buah yang menumpuk pada permukaan tanah (Spurr 
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dan Burton, 1980), sedangkan menurut Medweka dan Komas (1976) dalam 

Agusril (1985), serasah adalah bahan-bahan yang terletak dipermukaan tanah, 

yang tersusun dari bagian tanaman yang telah mati. Bahan-bahan yang mati masih 

berdiri seperti pohon, cabang yang masih belum jatuh tidak dimasukkan dalam 

istilah ini. Serasah adalah lapisan yang terdiri dari bagian-bagian tumbuh-

tumbuhan yang telah mati seperti guguran daun, bunga dan buah, kulit kayu serta 

lainnya yang menyebar di permukaan tanah di bawah hutan sebelum bahan-bahan 

tersebut mengalami dekomposisi (Anonimus, 2012a).  

Menurut Soerianegara (1964) serasah yang jatuh di permukaan tanah 

merupakan bagian tumbuh- tumbuhan yang telah mati yang belum mengalami 

proses dekomposisi dan mineralisasi. Lugo dan Snedaker (1974) dalam Rosyad 

(2000), berpendapat bahwa serasah (daun, bunga, buah, ranting dan sebagainya) 

yang dihasilkan oleh tumbuhan mangrove merupakan sumber utama unsur karbon 

dan nitrogen baik untuk ekosistem mangrove sendiri maupun ekosistem perairan 

di sekitarnya.  

 Tiap zonasi dalam hutan bakau akan menghasilkan serasah dengan 

produktivitas tertentu. Dalam hal ini, selain faktor jenis tumbuhan, faktor iklim 

dapat juga mempengaruhi produktivitas serasah. Zonasi yang lebih dekat dengan 

pantai akan menghasilkan serasah yang berbeda dengan zonasi yang lebih jauh 

dari pantai (Khairijon, 1990 dalam Rosyad, 2000). 

 Komponen yang membentuk lapisan serasah tumbuhan tidak homogen, 

tetapi tersusun atas campuran organ-organ tumbuhan seperti 72 % daun, 16 % 

kayu dan 7 % buah dan bunga. Menurut Deshmukh (1992) jatuhan serasah tidak 
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seragam dari waktu ke waktu, sedangkan menurut Waring dan Schlesinger (1985) 

sekitar 70 % dari total serasah di permukaan tanah berupa serasah daun. 

 

2.2.1. Produktivitas serasah   

 Produktivitas serasah adalah jumlah serasah yang jatuh ke lantai hutan 

pada periode tertentu persatuan luas areal tertentu (Anonimus, 2012a). Proctor 

(1983) dalam Hilwan (1993) menjelaskan bahwa produktivitas serasah yang jatuh 

di atas permukaan tanah pada periode tertentu yang dinyatakan dalam ton/ha/th 

atau g/m2/th atau kg/ha/th. 

 Studi mengenai produktivitas dapat digunakan untuk membandingkan 

suatu ekosistem hutan yang berbeda melalui ukuran produktivitas serasah. Tetapi 

tujuan utamanya untuk menyediakan informasi dasar untuk memahami serasah, 

karbon dan siklus nutrisi dalam ekosistem hutan sesuai dengan fungsinya. Dengan 

diketahuinya produktivitas serasah pada suatu ekosistem hutan maka dapat diduga 

besarnya sumbangan bahan organik yang berguna bagi kesuburan tanah 

lingkungan sekitar (Spurr dan Burton, 1980). 

 Produktivitas hutan aktual secara umum diukur dari volume kotor tegakan 

per ha per tahun selama rotasi normal. Pengukuran produktivitas hutan 

mengambil contoh tidak hanya batang tetapi juga ranting, daun dan juga bahan 

organik di lantai hutan agar tercapai pendekatan yang lebih nyata terhadap 

ekosistem hutan secara keseluruhan (Spurr dan Burton, 1980). Pengukuran 

produktivitas dapat dinyatakan dalam berbagai satuan. Untuk mengukur 

produktivitas hutan biasanya dinyatakan dalam m3 atau m3/ha, untuk ekologi 
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produksi diukur pada suatu saat dan disebut dengan biomassa, sedangkan untuk 

produktivitas hutan biasanya ditaksir pertahun sehingga satuannya menjadi 

kg/ha/tahun atau g/m2/hari (Soerianegara, 1964). 

 

2.2.2.  Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas serasah  

 Komposisi dan besarnya serasah sangat bervariasi dari tahun ke tahun 

(Waring dan Schlesinger, 1985). Adanya perbedaan produksi serasah ini menurut 

Sallata M.K dan Halidah (1990) disebabkan oleh adanya perbedaan struktur dan 

komposisi pepohonan. Jenis penyusun, tingkat kerapatan pohon dan luas bidang 

dasar suatu tegakan diketahui akan berpengaruh terhadap produktivitas serasah 

suatu tegakan. 

 Produksi serasah rata-rata tahunan di atas permukaan tanah bervegetasi 

meningkat dari hutan boreal ke hutan tropika, menurut garis lintang. Selain faktor 

garis lintang, faktor lain yang mempengaruhi produktivitas serasah tahunan adalah 

tipe hutan, kondisi lingkungan (iklim, tanah, altitude), sistem pengelolaan hutan 

dan faktor waktu. Faktor lingkungan yang mempengaruhi produksi serasah suatu 

ekosistem adalah iklim, topografi, sifat tanah, letak geografis, air dan ketinggian 

dari permukaan laut atau elevasi (Odum, 1993). Selain itu produktivitas serasah 

juga dipengaruhi oleh umur pohon, kualitas tempat tumbuh serta kerapatan 

tegakan dan tumbuhan bawah. Umur pohon bisa dilihat berdasarkan diameter 

pohon mangrove (Spurr dan Burton, 1980). 
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2.2.3. Manfaat serasah  

 Menurut Odum (1993), daun-daun mangrove yang telah gugur dan jatuh 

kedalam air akan menjadi subtrat yang baik bagi bakteri dan jamur. Bakteri dan 

jamur tersebut sekaligus berfungsi membantu proses pembusukan daun-daun 

mangrove menjadi detritus. Jadi dengan diketahui besarnya daun yang jatuh setiap 

saat dapat diduga kesuburan dari perairan tersebut. Hal ini mempunyai hubungan 

yang erat dengan tingkat produksi perairan. 

 Pada setiap ekosistem yang berlainan akan menghasilkan produktivitas 

yang berbeda pula, maka setiap ekosistem tersebut perlu diketahui besar 

produktivitasnya. Dengan mengetahui produktivitas masing-masing ekosistem, 

dapat dibandingkan hasilnya antara satu dengan yang lainnya, sehingga ini 

memungkinkan penelitian yang lebih lanjut guna mempertinggi produktivitas 

setiap ekosistem tersebut (Soerianegara, 1964). 

 
2.3. Tinjauan Tentang Ekowisata Mangrove Wonorejo  

Ekowisata Mangrove Wonorejo Rungkut diprakarsai oleh Camat Rungkut, 

Lurah Wonorejo  berserta FKPM Nirwana eksekutif   serta di sahkan dengan  

Keputusan Lurah Wonorejo nomor : 556/157/436.11.15.5/2009 tanggal 1 Juli 

2009 dan  dikukuhkan oleh Walikota Surabaya Drs. Bambang DH pada tgl 9 

Agustus 2009 bersamaan dengan peresmian gazebo mangrove, serta pengelolaan 

diserahkan ke masyarakat Wonorejo dan sekitarnya (Anonimus, 2012b). 
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Gambar 2.3. Kawasan ekowisata hutan mangrove Wonorejo (Dokumentasi 
pribadi). 

Misi yang pada awalnya untuk mengembalikan hutan mangrove akibat 

penebangan liar kemudian berkembang menjadi ekowisata. Konsep ekowisata 

hutan mangrove Wonorejo disamping untuk menjaga dan mengembalikan hutan 

mangrove, juga ada pendidikan, pelatihan dan pengelolaan hutan mangrove yang 

berkesinambungan. Lembaga ekowisata hutan mangrove melakukan usaha-usaha 

konservasi terhadap hutan mangrove, bekerja sama dengan kepolisian dalam hal 

mencegah penebangan liar dan pengerusakan di kawasan konservasi serta 

membangun fasilitas-fasilitas untuk kegiatan wisata. Selain itu lembaga ekowisata 

juga berfungsi sebagai sumber informasi mengenai ekosistem hutan mangrove.  
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