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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunitas vegetasi mangrove, 

stok karbon tegakan Rhizophora stylosa Griff pada organ batang, daun, cabang, 

akar tunjang, akar dalam tanah, nekromassa berkayu dan nekromassa tak berkayu 

pada zona berbatas langsung dengan pantai dan zona berbatas langsung dengan 

daratan di wilayah resort Balanan SPTNW 1 Bekol Taman Nasional Baluran, 

Situbondo-Jawa Timur. Penelitian dilakukan dengan membuat plot berukuran 

40mx5m pada masing-masing zona di sepuluh transek penelitian. Perhitungan 

biomassa menggunakan rumus alometrik kusmana (1997) dengan mengukur 

diameter setinggi dada pada pohon sampel. Stok karbon didapat dengan mengalikan 

biomassa tegakan dengan konstanta 0,46%. Hasil penelitian, ditemukan mangrove 

jenis Rhizophora stylosa, Rhizophora apiculata, Bruguiera sp, Bruguiera 

Gymnorhiza, Pemphis acidula, Ceriops tagal, Avicennia officinalis, Lumitzera 

racemosa dan Hibiscus tilaeus. Stok karbon pada zona berbatas langsung dengan 

pantai berturut-turut adalah 49.4463 ton/ha pada batang, 8.3840 ton/ha pada daun, 

1.3012 ton/ha pada cabang, 0.9091 ton/ha pada akar tunjang, 4.2110 ton/ha pada 

akar dalam tanah, 0.0324 pada nekromassa berkayu dan 0.0058 ton/ha pada 

nekromassa tak berkayu. Sedangkan stok karbon pada zona berbatas langsung 

dengan daratan  berturut-turut adalah  47.8934 ton/ha pada batang, 7.9028 ton/ha 

pada daun, 1.3223 ton/ha pada cabang, 0.9413 ton/ha pada akar tunjang, 4.1284 

ton/ha pada akar dalam tanah, 0.02688 pada nekromassa berkayu dan 0.0091 ton/ha 

pada nekromassa tak berkayu. Perhitungan mitigasi gas rumah kaca ini masih 

terbatas pada jenis Rhizophora stylosa Griff. sehingga potensi mitigasi gas rumah 

kaca pada wilayah Resort Balanan akan meningkat karena disamping Rhizophora 

stylosa Griff. masih mampu mengalami pertumbuhan juga terdapat jenis mangrove 

lain pada lokasi ini.  
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