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ABSTRACT 

Mangroves are an important ecosystem for costal areas in Pangkalan Sesai 

Village, Dumai City. Excessive use by the community or disturbance caused by 

natural factors can threaten the existence of mangrove forests. This study aimed to 

determine the effect of environmental factors on the structure of mangrove community 

in Bandar Bakau Dumai using the purposive sampling method by making three 

transects observation. The data taken included mangrove species, tree diameter, tree 

height and secondary data (pH, salinity and rainfall). This study showed that 

environmental factors ware in the normal category and indicated their suitability for 

the growth and distribution of mangrove community structures. 

Keywords: mangrove, environmental factors, Pangkalan Sesai Village, Dumai City, 

purposive sampling. 

ABSTRAK 

Mangrove merupakan ekosistem penting bagi kawasan pesisir di Kelurahan 

Pangkalan Sesai, Kota Dumai. Pemanfaatan yang berlebihan oleh masyarakat atau 

gangguan yang disebabkan oleh faktor alam dapat mengancam keberadaan hutan 

mangrove. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor lingkungan 

terhadap struktur komunitas mangrove di Bandar Bakau Dumai menggunakan metode 

purposive sampling dengan membuat tiga transek pengamatan. Data yang diambil 

meliputi spesies mangrove, diameter pohon, tinggi pohon serta data sekunder (pH, 

salinitas dan curah hujan). Penelitian ini menunjukkan faktor lingkungan dalam 

kategori normal dan menunjukkan kesesuaian untuk pertumbuhan serta distribusi 

struktur komunitas mangrove. 

Katakunci : mangrove, faktor lingkungan, Pangkalan Sesai, Kota Dumai, purposive 

sampling. 
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PENDAHULUAN 

Hutan mangrove merupakan 

jenis tumbuhan tropis maupun 

subtropis yang dapat hidup dalam 

kondisi salinitas yang relatif tinggi. 

Hutan mangrove berperan penting 

sebagai ekosistem utama pendukung 

kehidupan di wilayah pesisir. Fungsi 

ekosistem mangrove secara ekologis 

adalah sebagai daerah pemijahan 

(spawning grounds) dan tempat 

asuhan (nursery grounds) bagi 

berbagai biota perairan, serta penahan 

abrasi pantai dan mencegah interusi 

air laut (Wantasen 2013).  

Kawasan Ekowisata Bandar 

Bakau Dumai terletak di tengah-

tengah pusat keramaian seperti adanya 

aktivitas pelabuhan dan pemukiman. 

Letaknya yang strategis menjadikan 

kawasan Ekowisata Bandar Bakau 

Dumai ini berpotensi untuk 

dikembangkan menjadi kawasan 

wisata. Keragaman jenis mangrove 

pada kawasan Bandar Bakau Dumai di 

tahun 2016 ditemukan sebanyak 14 

spesies mangrove (Susanto et al. 

2016). Hasil penelitian Mulyadi et al. 

(2021) melaporkan bahwa pada tahun 

2020 spesies yang ditemukan 

sebanyak 17 spesies mangrove. 

Potensi ekowisata di Bandar 

Bakau Dumai berkaitan dengan 

kekayaan vegetasi mangrove yang 

dapat menjadi daya tarik wisata pada 

kawasan Bandar Bakau. Pertumbuhan 

dan perkembangan mangrove sebagai 

sumberdaya alam rawan terhadap 

degradasi. Degradasi yang terus 

berlanjut, akan menimbulkan 

kerusakan kuantitas dan kualitas 

potensi sumberdaya ekosistem pesisir 

yang berdampak pada hilangnya 

fungsi lingkungan dari hutan 

mangrove tersebut (Wicaksono & 

Muhdin 2015). 

Luas hutan mangrove di Kota 

Dumai mengalami penurunan, di 

tahun 2005 data lahan mangrove yang 

ada di Kota Dumai seluas 649,48 ha, 

sedangkan di tahun 2010 luas lahan 

mangrove tercatat seluas 343, 16 ha. 

Kedua data tersebut menunjukkan 

terjadi penurunan lahan seluas 306,48 

ha. Pangkalan sesai merupakan salah 

satu daerah penyumbang terjadinya 

penurunan luasan hutan mangrove 

seluas 20,00 ha atau setara dengan 

6,58 %. Faktor utama terjadinya 

penurunan luasan lahan karena adanya 

konversi lahan oleh aktivitas manusia. 

Selain itu, penurunan luasan lahan 

mangrove juga disebabkan oleh faktor 

alam berupa abrasi yang masif 

(Mulyadi et al. 2018).  

Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh faktor 

lingkungan terhadap struktur 

komunitas mangrove di Bandar Bakau 

Dumai yang dapat digunakan sebagai 

acuan penelitian lebih lanjut 

kedepannya. 

METODE PENELITIAN  

 Penelitian ini dilaksanakan 

pada 09-15 Januari 2022 di kawasan 

Ekowisata Bandar Bakau, Kelurahan 

Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai 

Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau. 

Data dianalisis di Laboratorium 

Ekologi Jurusan Biologi Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam, Universitas Riau.  

Alat dan Bahan 

 Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah, tali raffia, kayu 

pancang, kantong plastik, gunting 

tanaman, kertas label, aplikasi Smart 

measure, meteran, parang, kamera 

handphone (redmi 8A pro), GPS 

(garmin ETrex 10) dan alat tulis.  
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Bahan yang digunakan adalah 

vegetasi mangrove di kawasan 

Ekowisata Bandar Bakau Kelurahan 

Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai 

Barat Kota Dumai. 

Metode Pengambilan Data 

Metode yang digunakan untuk 

penentuan titik lokasi dalam 

pengambilan sampel pada penelitian 

ini, menggunakan purposive sampling. 

Transek pengamatan dibuat pada tiga 

stasiun penelitian dengan 

menggunakan metode kombinasi 

antara jalur dengan garis berpetak, 

Petak pengamatan dibagi menjadi dua 

plot dengan kriteria, plot pohon (tree) 

berukuran 10 m x 10 m, plot pancang 

(sapling) berukuran 5 m x 5 m 

(Ghufrona et al. 2015). Setiap stasiun 

pengamatan dibuat garis transek dari 

arah laut ke arah darat. Panjang 

transek yang digunakan 210 meter. 

Jarak antara Stasiun satu ke stasiun 

dua adalah 50 m dan jarak stasiun dua 

ke stasiun tiga 100 m, sedangkan jarak 

antar plot 25 m (Babo et al. 2020). 

Analisis Data 

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini berdasarkan dari data 

primer dan data sekunder. Data primer 

meliputi, spesies mangrove, diameter 

tegakan, tinggi tanaman, jumlah 

spesies. Identifikasi spesies mangrove 

dilakukan dengan menggunakan buku 

kunci panduan pengenalan mangrove 

Indonesia (Noor et al. 2012). Data 

sekunder yang menjadi data 

pendukung dalam penelitian, meliputi, 

pH, salinitas, serta curah hujan 

(Alvareza & Leilani 2020). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil identifikasi struktur 

mangrove pada lokasi penelitian untuk 

ke tiga transek, didapatkan 296 

individu yang terdiri dari 249 pohon 

dan 47 pancang yang terdiri dari lima 

famili. Famili terbanyak merupakan 

famili Rhizophoracea dengan spesies 

yang mendominasi yaitu Xylocarpus 

granatum dan diikuti oleh Rhizophora 

apiculata dengan rata-rata diameter 

yang ditemukan berukuran 10-14,9 cm 

dan < 30 cm. Adanya spesies yang 

mendominasi di karenakan pengaruh 

lingkungan yang mempengaruhi bagi 

pertumbuhan mangrove tersebut. 

Kondisi lingkungan merupakan 

faktor yang menjadi pendukung bagi 

keberlangsungan ekosistem mangrove. 

Struktur tanaman lahan basah seperti 

mangrove sangat dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan bagi pertumbuhan. 

Setiap tipe mangrove yang terbentuk 

berkaitan erat dengan faktor 

lingkungannya, meliputi substrat, 

genangan  air pasang, salinitas, 

fisiografi, maupun aktivitas manusia 

(Gedan et al. 2010). 

Hasil pengamatan pada 

kawasan Bandar Bakau, pH air yang 

diperoleh dengan nilai rerata 7,48  

ketika pasang dan 7,59 ketika surut 

masuk dalam kategori normal. Nilai 

pH merupakan faktor penting yang 

dapat mempengaruhi adanya zonasi 

pada kawasan mangrove. Menurut 

Wantasen (2013), rentang toleransi pH 

untuk pertumbuhan mangrove berkisar 

6,0-9,0 dan pH optimal bagi 

pertumbuhan mangrove berkisar 7,0-

8,5.  

Selain pH, salinitas juga 

merupakan faktor penting dalam 

pertumbuhan, daya tahan serta zonasi 

spesies mangrove. Hasil pengukuran 

salinitas perairan di kawasan Bandar 

Bakau berkisar 15-25%o, dengan 

rerata salinitas ketika pasang adalah 

18,71%o dan 16,28%o ketika surut. 

Salinitas akan meningkat ketika siang 
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hari dan dalam keadaan pasang. 

Usman et al. (2013), mangrove 

tumbuh subur pada salinitas 10-30%o, 

jika salinitas terlalu tinggi dan 

melebihi salinitas pada umumnya 

maka dapat berpengaruh buruk 

terhadap pertumbuhan vegetasi 

mangrove. Spesies X. granatum 

banyak ditemukan hampir pada setiap 

transek pengamatan dan tumbuh 

mengelompok dalam jumlah besar, hal 

ini menunjukkan bahwa salinitas yang 

ada pada kawasan tersebut sesuai bagi 

pertumbuhan X. granatum.  

Salinitas dipengaruhi oleh 

curah hujan seperti jumlah, lama dan 

distribusi hujan yang akan 

mempengaruhi bagi pertumbuhan atau 

perkembangan mangrove. Data curah 

hujan dari Badan Pusat Statistik Kota 

Dumai pada tahun 2019 total curah 

hujan tahunan yaitu 1719,3 mm, 

ditahun 2020 total curah hujan 

tahunan yaitu 2507,3 mm dan ditahun 

2021 total curah hujan mencapai 

2949,1 mm/tahun. Berdasarkan dari 

data tiga tahun terakhir tersebut, 

menunjukkan adanya peningkatan 

curah hujan setiap tahunnya di Kota 

Dumai. Tingginya curah hujan yang 

ada, akan menyebabkan adanya 

penggenangan yang dapat membantu 

terjadinya proses dekomposisi serasah 

sehingga terdapat banyak unsur hara 

pada tanah yang dapat memenuhi 

nutrisi bagi pertumbuhan mangrove. 

Secara umum, mangrove dapat 

tumbuh dengan baik dengan kisaran 

curah hujan 1500-3000 mm/tahun 

(Katili et al. 2020). Sehingga curah 

hujan yang ada di kawasan Bandar 

Bakau masuk ke dalam kategori 

normal. 

 
Gambar 1. Kondisi mangrove bekas 

tebangan. 

Faktor lain yang 

mempengaruhi struktur komunitas 

mangrove yaitu adanya aktivitas 

manusia yang memanfaatkan tegakan 

mangrove tanpa memperhatikan 

kaidah pelestarian, seperti melakukan 

penebangan (Gambar 1) guna 

memenuhi kebutuhan hidup untuk 

keperluan kayu bakar, terucuk atau 

tiang. Adanya penebangan tanpa 

memperhatikan kaidah pelestarian 

dapat mengurangi tegakan mangrove 

yang ada pada suatu kawasan baik 

jumlah spesies ataupun jumlah 

individunya sehingga mempengaruhi 

komposisi spesies, struktur dan 

distribusi mangrove. Seiring dengan 

meningkatnya aktivitas dan kebutuhan 

masyarakat di wilayah pesisir, 

menyebabkan hutan mangrove 

mengalami tekanan yang dapat 

mengancam keberadaan serta 

fungsinya yang berdampak buruk yang 

bisa dirasakan oleh manusia dan juga 

alam (Sofian et al. 2012). 

KESIMPULAN 

Spesies yang mendominasi di 

Kawasan Bandar Bakau yaitu X. 

granatum dan R. apiculata dengan 

rata-rata diameter yang ditemukan 10-

14,9 cm dan < 30 cm. Faktor 

lingkungan meliputi pH, salinitas, 

curah hujan di Bandar Bakau Dumai 

menunjukkan kesesuaian bagi 
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pertumbuhan struktur komunitas 

mangrove. Aktivitas manusia sangat 

berpengaruh terhadap struktur dan 

distribusi komunitas mangrove. 
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