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ABSTRACT 

    Mangrove forest is one of the unique coastal ecosystems. The ecological 

function of the mangrove forest is to prevent sea water intrusion, protect the coastline, 

and provide a feeding ground. In general, the severity of disturbance in mangrove 

forest areas is indirectly influenced by biotic and abiotic factors. The purpose of the 

study was to identify habitat characteristics in the Ecotourism Area of Bandar Bakau, 

Pangkalan Sesai Village, Dumai District. Observation of water quality  was conducted 

by line transect method. The measuring plot was made perpendicular to the shoreline. 

Sampling used three plots with a distance between plots of 60 m. The highest tide 

value was 2.90 m and the lowest was is 0.1 m, negligible tidal pattern, with clay 

texture. Salinity ranged from 15-23 ppt. 
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ABSTRAK 

Hutan mangrove merupakan salah satu satu ekosistem pesisir yang unik. 

Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai pencegah intrusi air laut, pelindung 

garis pantai, tempat mencari makan (feeding ground). Secara umum, tingkat 

keparahan gangguan di kawasan hutan mangrove secara tidak langsung dipengaruhi 

oleh faktor biotik dan abiotik. Tujuan penelitian mengidentifikasi karateristik habitat 

pada Kawasan Ekowisata Bandar Bakau Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan 

Dumai Pengamatan kualitas air dilakukan dengan metode transek garis. Petak ukur 

dibuat tegak lurus dengan garis pantai. Pengambilan sampel menggunakan tiga plot 

dengan jarak antar plot 60 m. Nilai pasang tertinggi 2,90m dan surut terendah 0,1 m, 

pola pasang surut perbani, dengan tekstur tanah liat. Salinitas berkisar 15-23 ppt. 

 

Katakunci : Arus pasang surut, hutan mangrove, karakteristik habitat, tekstur tanah, 

transek garis 
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PENDAHULUAN 

Mangrove merupakan jenis 

tumbuhan yang banyak dijumpai di 

pantai- pantai landai berlumpur dan 

muara sungai. Ekosistem mangrove 

merupakan salah satu bentuk ekosistem 

pesisir yang unik, dikarenakan kawasan 

tersebut terpadu unsur fisik, kimia dan 

biologi daratan dan lautan. Perpaduan 

ini menciptakan suatu keterikatan 

ekosistem yang kompleks antara 

ekosistem laut dan darat. Selain unik, 

mangrove juga memiliki fungsi ekologi 

dan ekonomi yang sangat bermanfaat 

di lingkungan pesisir (Ulqodry et al, 

2010). 

 

Hutan mangrove merupakan 

salah satu satu ekosistem pesisir yang 

unik Fungsi ekologis hutan mangrove 

dalam mencegah intrusi air laut, 

pelindung garis pantai, tempat mencari 

makan (feeding ground), tempat 

asuhan dan pembesaran (nursery 

ground), berbagai jenis ikan, udang, 

dan biota laut lainnya. Sedangkan 

fungsi ekonominya sebagai penghasil 

keperluan rumah tangga, penghasil 

keperluan industri, dan penghasil bibit 

(Bengen, 2004). 

Beberapa tahun terakhir 

kondisi ekosistem mangrove di 

wilayah Dumai  mengalami penurunan. 

Luas mangrove pada tahun 2005 

seluas 649,64 ha dan pada tahun 2010 

menjadi 343,16. Menurut DKP (2008) 

tingkat kerusakan ekosistem mangrove 

dapat dikategorikan menjadi tiga 

kondisi, yaitu rusak berat, rusak 

sedang, dan tidak rusak. 

Menurut Supriharyono (2011) 

faktor penentu pertumbuhan 

mangrove adalah pasang surut, 

salinitas, suhu, substrat, dan sedimen. 

Beberapa variabel fisika dan kimia 

yang penting bagi pertumbuhan 

mangrove adalah oksigen terlarut dan  

pH. Menurut Sathesshkumar dan 

Khan (2011) Mangrove dapat tumbuh 

baik pada oksigen terlarut berkisar 

3.71-5.33 mg/L. Nilai pH antara 4-8, 

salinitas berkisar 2-300/00. Tekstur 

tanah berupa lumpur lunak yang 

mengandung silt, clay (liat) dan bahan 

organik yang lembut (Kordi 2012). 

Fungsi ekologis hutan 

mangrove sebagai tempat pemijahan 

ikan, pelindung daratan,dan abrasi 

oleh ombak, pelindung dari tiupan 

angin, penyaring intrusi air laut ke 

daratan dan sebagai habitat satwa 

(Kariada dan Irsadi 2014). Hal ini 

tentunya perlu menjadi perhatian dan 

adanya upaya pelestarian lingkungan 

(Tjhiaw dan Djohan 2009). 

Berdasarkan pertimbangan tersebut 

maka perlu dilakukan penelitian 

terkait karateristik habitat mangrove 

di Bandar Bakau Kelurahan 

Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai 

Barat. 

 

METODE PENELITIAN  

 Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan 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, pH 

meter,refaktometer, tally sheet, plastik 

klip, cool box, pancang, tali raffia, 

Bahan yang digunakan adalah 

sampel tanah dan sampel air di 

kawasan Ekowisata Mangrove Bandar 

Bakau Dumai. 
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Metode Pengambilan Data 

Metode yang digunakan untuk 

penentuan titik lokasi dalam 

pengambilan sampel pada penelitian 

ini, menggunakan purposive sampling. 

Transek pengamatan dibuat pada satu 

stasiun penelitian dengan 

menggunakan metode transek 

garis.Petak ukur dibuat tegak lurus 

dngan garis pantai meliputi semua 

zona ekosistem mangrove (zona 

proksimal, zona medle, zona distal). 

Panjang transek yang digunakan 210 

meter yang terdiri dari tiga plot. Jarak 

antar plot adalah 60 m.  

Analisis Data 

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini berdasarkan dari data 

primer dan data sekunder. Data primer 

meliputi, salinitas air, dan tesktur 

tanah, Data sekunder meliputi curah 

hujan dan pasang surut. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil karakteristik habitat pada 

lokasi penelitian mangrove yaitu pada 

tahun 2022 bulan Januari. 

Tabel 1. Karakteristik habitat pada 

kawasan mangrove di tiga subzona. 

 

Parameter Plot 1 Plot 2 Plot 3 

Salinitas 

air (ppt) 

15 20 23 

Tektur Tanah 

Pasir (%) 26.2 25.4 25.2 

Debu (%) 35.8 35.2 35.4 

Liat (%) 38.0 39.4 39.4 

 

 Pasang surut air laut 

merupakan faktor yang dominan 

dalam  proses pergerakan sedimen dari 

laut menuju sungai dan dari sungai 

menuju laut. Pasang surut juga 

dipengaruhi oleh curah hujan.  

Berdasarkan pengukuran di 

lapangan data pasang surut pada tahun 

2022 memiliki kedudukan air tertinggi 

yaitu 2,90 m dan kedudukan air 

terendah yaitu 0,1 m. Jenis pasang 

surut pada tahun 2022 adalah pasang 

perbani (Hamzah et al. 2017). Pasang 

surut perbani terjadi pada saat bulan 

Januari 2022 dimana pada bulan  ini 

tidak terjadi hujan, yang 

mengakibatkan siklus pasang dan 

surutnya tidak  terlalu tinggi. 

Pasang surut juga dipengaruhi 

oleh pengaruh astronomis yaitu fase 

umur bulan yang mana jarak antara 

benda langit akan mempengaruhi 

pasang surut di perairan bumi. Bila 

terjadi jarak matahari dekat dengan 

bumi dimana pada saat itu bertepatan 

dengan umur bulan Januari (saat 

perbani) akan menghasillkan pasang 

surut yang kecil (Hamzah et al. 2017). 

Pasang surut perbani tidak 

memiliki gelombang yang tinggi 

sehingga pasang surut perbani tidak 

membawa sedimen dari arah laut. 

Kondisi tersebut mengakibatkan setiap 

zonasi yang ada tidak terkena arus 

dari pasang perbani (Azis dan Bau 

2017).  Arus perbani ini akan 

menyebabkan tekstur substrat memiliki 

tekstur tanah liat (Aziz 2014). Hal ini 

sesuai dengan tesktur tanah yang ada 

pada habitat mangrove di Bandar 

Bakau  Dumai yang mana tekstur tanah 

pada tiap plot satu, plot dua, dan plot 

tiga, yaitu liat. Kondisi tanah yang baik 

bagi mamgrove adalah yang memiliki 

kandungan liat tinggi karena dapat 

membantu mangrove untuk menyerap 

unsur hara di dalam, Hal ini sesudai 

dengan pernyataan Ayu et al. (2020) 

tanah yang cocok bagi mangrove 

adalah tanah yang memiliki tekstur liat. 

Pasang surut di lokasi penelitian 
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juga mempengaruhi salinias di kawasan 

mangrove. Hasil nilai salinitas pada 

saat pasang memiliki kisaran nilai yaitu 

15-23 ppt sedangkan nilai salinitas 

pada saat surut yaitu memiliki kisaran 

nilai 0-15 ppt. Nilai salinitas tertinggi 

yaitu pada hari ketujuh yang mana pada 

saat pasang terjadi pada saat malam 

hari. Hal ini dipengaruhi oleh gaya 

tarik bulan. Pada malam hari letak 

matahari lebih jauh dari bulan sehingga 

gaya tariknya lebih lemah. Keadaan 

demikian yang mengakibatkan pasang 

pada malam hari memliki nilai salinitas 

yang tinggi dibandingkan pada siang 

hari. Berdasarkan data yang diperoleh 

salinitas pada kisaran 15-23 ppt 

merupakan kondisi yang baik untuk 

pertumbuhan mangrove. Menurut 

Suryono (2013) pertumbuhan yang 

baik untuk mangrove berada pada 

kisaran salinitas 10-30 ppt. 

  

KESIMPULAN 

Faktor pengaruh pasang surut terhadap 

karakteristik habitat mangrove di 

Kawasan Bandar Bakau Dumai secara 

tidak langsung mempengaruhi 

karakteristik habitat meliputi salinitas, 

tekstur tanah, dan curah hujan. Namun 

hasil nilai yang didapat pada habitat 

mangrove di Bandar Bakau masih 

sesuai dengan kisaran pertumbuhan 

mangrove. 
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