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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis mangrove, 

keanekaragaman, mangrove yang mendominasi, pola zonasi mangrove dan jenis 

substrat  di  Resort Balanan Taman Nasional Baluran Situbondo Jawa Timur. 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 10 transek yang kemudian dibuat plot secara seri dengan masing-

masing plot berukuran 5 meter x 5 meter. 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. Bersarkan hasil penelitian 

didapatkan adanya 9 jenis mangrove penyusun vegetasi yang terdiri 6 famili, yaitu 

famili Rhizophoraceae (Rhizophora stylosa, Rhizophora apiculata, Bruguiera 

gymnorrhiza, Ceriops tagal), Acanthaceae (Avicennia officinalis), Sonneratiaceae 

(Sonneratia caseolaris), Lythraceae (Pemphis acidula) , Combretaceae 

(Lumnitzera racemosa), Malvaceae (Hibiscus tiliaceus). Dari hasil analisis 

vegetasi didapat nilai penting yang tertinggi untuk tingkat pohon dimiliki 

Rhizophora apiculata (142,40%), untuk tingkat pancang dimiliki Rhizophora 

apiculata (113,076%), dan untuk tingkat semai dimiliki Rhizophora  apiculata  

(145,455%). Keanekaragaman mangrove tergolong rendah (H=1,28), nilai indeks 

dominansi adalah C=0,2963, mangrove yang mendominasi adalah Rhizophora 

apiculata (C=0,2253). Pola zonasi mangrove dari garis pantai ke daratan berturut-

turut adalah Rhizophora apiculata, Rhizopora stylosa, Avicennia officinalis untuk 

zona terluar (zona yang berbatasan langsung dengan laut). Ceriops tagal, 

Sonneratia caseolaris, dan Bruguiera gyimnorhiza untuk zona tengah. Pemphis 

acidula dan Lumnitzera racemosa untuk zona yang berbatasan dengan darat. 

Hibiscus tiliaceus sebagai mangrove yang tumbuh di darat. Jenis substrat 

pendukung di lokasi penelitian adalah tanah berlumpur yaitu sebesar 43,34%  .  
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