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ABSTRACT

The aim of this research was to discover the structure, composition, diversity, abundance 
and richness of the aquatic organisms as well as the relationship between the physical 
environmental factors and the diversity in a measured section of the permanent 
mangrove forest. The research was carried out in March and continued again in July 
2010 using systematic random sampling. Data was collected from Segoro Mangrove 
Forest in the Alas Purwo National Park at the Grajagan resort.  The aquatic organisms 
were collected using nets, a circular shaped net 5 metres in diameter was spread 30 
times with 2 repetitions at morning tide and afternoon tide. The results showed that 
the aquatic organisms found in the measured location of the permanent area were 10 
types of fish from 10 families, 2 kinds of shrimp from 1 family and 1 type of crab from 
1 family.  From the analysis of the results the Shannon indexof the level of diversity, 
richness and eveness of distribution was quite high.  The regression analysis resluts 
showed that there is a relationship between physical environmental factors and the 
richness of the aquatic organisms.
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PENDAHULUAN

Latar Belakang
Menurut Undang - Undang No.41 

Tahun 1999 tentang kehutanan, hutan adalah 
suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan 
lahan berisi sumberdaya alam hayati yang 
didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 
lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak 
dapat dipisahkan.  FAO dalam Saparinto (2004), 
luas hutan Mangrove di Indonesia pada tahun 
2005 hanya mencapai 3.062.300 ha atau 19 % 
dari luas hutan mangrove di dunia dan yang 
terbesar di dunia melebihi Australia (10 %) dan 
Brazil (7%).

Kawasan mangrove Indonesia dikenal 
sebagai kawasan hutan sejenis yang paling 
beragam di dunia. Menurut Nyabakken (1982), 
hutan bakau adalah sebutan umum yang digunakan 
untuk menggambarkan suatu varietas komunitas 
hutan tropik yang didominasi oleh beberapa 
spesies pohon yang khas atau semak-semak yang 
mempunyai kemampuan untuk tumbuh dalam 
perairan asin.  Gunarto (2004), mengatakan 
bahwa mangrove tumbuh subur di daerah muara 

sungai atau estuari yang merupakan daerah tujuan 
akhir dari partikel-partikel organik ataupun 
endapan lumpur yang terbawa dari daerah 
hulu akibat adanya erosi. Kesuburan daerah ini 
juga ditentukan oleh adanya pasang surut yang 
membawa nutrient.

Fungsi mangrove sebagai land stabilizer 
dan fungsi proteksi terhadap daratan merupakan 
fungsi perakaran mangrove yang rumit. Adanya 
tanah timbul yang merupakan akumulasi dari 
lumpur merupakan hasil dari peran akar mangrove 
yang mampu menghambat kembalinya lumpur 
pada waktu air surut.Tempat berlindung sangat 
penting bagi biota-biota perairan pada waktu 
surut dan tempat berlindung bagi biota untuk 
menghindari dari mangsanya.  Peranan lumpur, 
perakaran, serta faktor fisik kimia mangrove 
menyebabkan kualitas setiap habitat mangrove 
tidak sama meskipun berada pada satu garis 
pantai. Poedjirahajoe (2004) menyimpulkan 
bahwa mangrove di Pantai Utara Jawa Tengah 
meskipun luas dan garis pantainya tidak terlalu 
besar jika dibandingkan  mangrove di luar Jawa, 
akan tetapi mempunyai perbedaan kualitas habitat 
yang tinggi.
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Salah satu indikator dari optimal dan 
lestarinya kondisi hutan mangrove adalah 
stabilnya strukutur dan komposisi serta tingkat 
keanekaragaman flora dan fauna yang dimiliki 
oleh hutan mangrove tersebut.Keanekaragaman 
jenis merupakan parameter yang digunakan 
dalam mengetahui suatu komunitas, parameter 
ini mencirikan kekayaan jenis dan keseimbangan 
dalam suatu komunitas. Ekosistem dengan 
keanekaragaman rendah adalah tidak stabil 
dan rentan terhadap pengaruh tekanan dari luar 
dibandingkan dengan ekosistem yang memiliki 
keanekaragaman yang tinggi (Boyd, 1999). 

Laut Nusantara yang mempunyai luas 
sekitar 3,1juta km2, terdiri atas laut teritorial 
0,3 juta km2 dan laut pedalaman 2,8 juta km2, di 
samping perairan ZEEI (Zona Ekonomi Ekslusif 
Indonesia) seluas 2,7 juta km2. Selain itu, jumlah 
pulaunya yang lebih dari 17.000 mempunyai 
total panjang garis pantai lebih dari 80.000 
km. Laut Nusantara juga dikenal mempunyai 
keanekaragaman hayati yang tinggi (marine 
megadiversity), rumput laut (makro alga) ada lebih 
dari 700 jenis, karang batu lebih dari 450 jenis, 
moluska lebih dari 2.500 jenis, ekonodermata 
sekitar 1.400 jenis, krustasea lebih dari 1.500 
jenis dan ikan lebih dari 2.000 jenis.  Perairan laut 
Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah yang 
sangat strategis karena letaknya yang merupakan 
sisi penghubung antara wilayah di Pulau Jawa 
dan Pulau Bali, wilayah perairannya di bagian 
utara merupakan bagian dari perairan Laut Jawa 
sementara di Bagian Timur merupakan bagian 
dari Selat Bali dan di Bagian Selatan merupakan 
bagian dari Samudera Indonesia yang kaya dengan 
sumberdaya alam.  Keanekaragaman sumberdaya 
laut  Kabupaten Banyuwangi cukup besar, dengan 
ditemukannya jenis-jenis ikan diantaranya ikan 
lemuru (Sardinela longiceps), layang tongkol 
(Euthynnus  affinis), tuna (Thunus albacares), 
cucut  (Carcharias menissorah), cakalang 
(Katsuwonus pelamis.), bawal (Stromateus 
cinereus), selar (Alepes kalla), teri (Stolephorus 
indicus), tengiri (Scomberomorus guttatus), 
julung-julung (Zenarchopterus dispar), belanak 
(Mugil labiosus), kakap (Lates calcarifer).

Selain memiliki keanekaragaman vegetasi 
dan satwa burung, hutan mangrove Taman 
Nasional Alas Purwo juga memiliki kekayaan 

nekton penghuni habitat perairan mangrove.  
Jenis nekton tersebut diantaranya ikan glodok 
(Periopthalmus  argentilineatus), ikan teri 
(Stolephorus indicus), ikan petek (Leiognathus 
splendens), udang windu (Panaeus monodon), 
udang Putih (Penaeus merguiensis ).

Dalam perkembangannya selama ini 
hutan mangrove Taman Nasional Alas Purwo 
belum memiliki suatu blok hutan permanen yang 
dapat digunakan untuk memantau perubahan-
perubahan yang terjadi baik itu untuk kondisi 
keanekaragaman vegetasi penyusun mangrove 
maupun keanekaragaman biota fauna yang ada 
pada areal tersebut.  Kondisi kualitas ekosistem 
mangrove perlu dimonitoring  dan dievaluasi 
keberadaannya agar dapat diketahui berbagai 
gejala perubahan yang terjadi dalam ekosistem 
tersebut. Proses pemantauan dan evaluasi 
ini dilakukan dalam suatu blokpetak ukur 
permanen.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan 
untuk mengetahui keanekaragaman, struktur dan 
komposisi, kelimpahan dan kekayaan nekton 
pada petak ukur permanen  hutan mangrove 
serta untuk mengetahui hubungan antara faktor 
fisik lingkungan dengan keanekargaman nekton.  
Manfaat yang ingin dicapai adalah hasil penelitian 
ini dapat menjadi sumber database ekologi 
tentang struktur dan komposisi, keanekaragaman 
kekayaan serta kelimpahan makrofauna hutan 
mangrove, hubungan antara kondisi fisik 
lingkungan dengan keanekaragaman makrofauna 
mangrove pada blok petak ukur permanen Taman 
Nasional Alas Purwo.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada Hutan 

Mangrove Segoro Anak Taman Nasional Alas 
Purwo pada resort Grajagan dan berlangsung 
pada awal bulan Maret 2010 dan dilanjutkan 
pada bulan Juli 2010.  Objek dalam penelitian ini 
adalah kelompok pisces yaitu jenis-jenis nekton 
dan faktor fisik lingkungan pada kawasan hutan 
mangrove yang terdapat di Taman Nasional 
Alas Purwo.  Peralatan yang digunakan dalam 
penelitian antara lain Peta Thematik kawasan 
Taman Nasional Alas Purwo, kompas, kamera, 
Meter roll, Jaring Cash Net, Rol meter, kompas, 
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parang, tongkat, tally sheet,     Alat tulis (spidol, 
kalkulator, pensil, buku tulis dan lain-lain), 
Salinometer, Termometer, Kertas lakmus asam 
– basa.

Metode yang digunakan dalam penelitian 
nekton adalah pengambilan sampel secara 
sistematik (sistematika random sampling). Nekton 
ditangkap dengan menggunakan jala (cash net)  
atau jaring jolo ( nama lokal ), yang berbentuk 
lingkaran dengan diameter 5 meter dan luasnya 
19,625 m2.  Penebaran jala dilakukan sebanyak 2 
kali ulangan yaitu pada pagi hari yaitu saat pasang 
dan sore hari pada saat pasang kedua.

Penebaran dilakukan sebanyak 30 kali 
padat tebar sepanjang 350 meter mengikuti 
pesisir mangrove dan hal ini dilakukan sebanyak 
2 kali. Nekton yang tertangkap dicatat jenis dan 
jumlahnya dan selanjutnya didokumentasi untuk 
memperoleh ciri-ciri morfologi dari sumber 
pustaka.

Dalam penelitian ini, data faktor fisik 
lingkungan yang diamati antara lain meliputi  :
a) Pengukuran salinitas dilakukan dengan cara 

mencelupkan salinometer ke dalam subrat 
air dan langsung membaca angka yang ter-
tera pada alat

b) Kedalaman lumpur diukur dengan meng-
gunakan galah yang panjangnya 2 meter 
ditancap ke dalam lumpur dan ditandai 
ketinggian lumpurnya.

c) Pengukuran suhu dilakukan dengan cara 
mencelupkan thermometer stick ke dalam 
subrat air di setiap petak ukur. 

d) Pengukuran pH dilakukan dengan cara 
mencelupkan kertas lakmus asam – basa ke 
dalam subrat air dan setelah itu dicocokan 
dengan pH indicator untuk memperoleh pH 
air.

e) Pengukuran oksigen terlarut dilakukan 
dengan mencelupkan oxymeter ke dalam 
substrat air pada setiap plot petak ukur. 
Pembacaan dilakukan setelah angka pada 
oxymeter mulai stabil.

Analisis Data
1.  Nilai  Kepadatan dan Frekwensi Kehadiran 

Nekton

a. Kepadatan (K) 

Dimana  :
K = kepadatan suatu jenis 
ni = jumlah individu suatu jenis 
A = luas jala 
b. Kepadatan Relatif (KR).

Diamana :
ni = jumlah individu suatu jenis 
∑ N = total seluruh individu
c. Frekuensi Kehadiran (FK) 

Dengan kategori  frekwensi kehadiran :
0-25% = sangat jarang 
25-50% = jarang 
50-75% = banyak 
>75% = sangat banyak (Kreb, 1985) 
2. Keanekaragaman Nekton

Indeks keanekaragaman Shannon - Wienner 
digunakan untuk mengetahui keanekaragaman 
jenis dengan rumus sebagai berikut:  
Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener (H’) 

∑
=

−=
s

l
pipiH

1
ln'

dengan :
H’= indeks keanekaragaman shannon-Wiener 
Pi = ni/N (perbandingan jumlah individu suatu 

jenis dengan seluruh jenis) 
ln = logaritma natural .

Indeks keanekaragaman (H’) terdiri dari 
beberapa criteria yaitu :
H’ > 3,0  :  menunjukan tingkat keaneka-

ragaman yang sangat tinggi.
H’ > 1,5 – 3,0 :  menunjukan tingkat keaneka-

ragaman yang tinggi.
H’ > 1,0 – 1,5 :  menunjukan tingkat keaneka-

ragaman sedang.
H’ < 1   : menunjukan tingkat keaneka-

ragaman rendah 
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Perhitungan indeks kekayaan jenis di 
analisis dengan menggunakan rumus kekayaan 
jenis Margalef indeks :

dimana : 
Dmg : Indeks kekayaan jenis.
S      : Jumlah jenis biota makro fauna satwa.
N      : Jumlah total individu.

Indeks kemerataan (Evennes Indeks ) di 
hitung dengan rumus :

Dimana :
 E   : Indeks kemerataan.
 S   : Jumlah jenis biota makro fauna satwa.
 H’ : Indeks keanekaragaman.

Analisis Regresi
Pengaruh keberadaan vegetasi terhadap 

keanekaragaman jenis burung dianalisis dengan 
menggunakan analisis regresi multiple.Analisis 
regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana 

variable dependent dapat diprediksi melalui 
variabel independent.

Untuk mengetahui hubungan antara 
keanekaragaman nekton  dan faktor fisik 
lingkungan peraiarandigunakan  analisis regresi 
berganda dengan model matematiknya :

dimana :
Y   :  Keanekaragaman nekton .
a,  b1…b5:  Suatu konstanta.
X1  :  Salinitas
X2  :  DO
X3  :  Kedalaman Lumpur
X4  :  Suhu air .
X5  :  pH air

Selanjutnya dilakukan uji F untuk 
mengetahui korelasi variabel dependent dan 
variabel independent pada taraf kepercayaan 5 
%, apabila F hitung jika dibandingkan dengan F 
tabel dan F hitung lebih dari F tabel (F hitung >F 
tabel) maka korelasi dinyatakan signifikan. Untuk 
mengetahui korelasi antara variabel dependent 
dan variable independent digunakan rumus :

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komposisi Jenis Nekton
Hasil pengamatan nekton pada lokasi 

penelitian ditemukan 10 jenis ikan dari 10 family, 
2 jenis udang dari 1 family dan 1 jenis kepiting 
dari 1 family.  Jenis–jenis tersebut antara lain ikan 
gelodok (Periopthalmus  argentilineatus ), ikan 
kerot (Pomadasys hasta : family Lutjanidae), 
ikan gabus bedul (Ophiocephalus striatus ; 
family Ophiocephalidae), ikan kuwe (Caranx 
Sexfasciatus), ikan teri (Stolephorus indicus, 
family Engraulidae ), ikan sleding (Ambassis sp; 
family Chandidae ), ikang kacangan (Hemiramphus 
commersoni;  family Hemirampidae), ikan blanak 
(Mugil cephalus; family Mugilidae), ikan petek 
(Leiognathus splendens ), ikan muka sebelah 
(Pseudorhombus arsius ; family Heterosomata) 
sedangkan jenis krustaceae ditemukan jenis-jenis 
antara lain : udang windu (Panaeus monodon ; 
family Penaeidae), udang manis/putih (Penaeus 

merguiensis), kepiting bakau (Scylla serrata : 
family Portunidae).

Seluruh jenis ikan yang tertangkap di 
lokasi penelitian relative berukuran juvenile (85–
90% ) . Hasil ikan yang ditangkap perolehannya 
belum dapat dikatakan dewasa, hanya berukuran 
remaja. Hal tersebut sejalan dengan pendapat 
Odum (1971), yang menyatakan bahwa ekosistem 
mangrove dikenal sebagai daerah asuhan nursery 
dan feeding ground.  Banyaknya nekton yang 
tertangkap sebagian besar berada pada tingkatan 
juvenile dan remaja. Hal ini menunjukan bahwa 
fungsi biologi kawasan mangrove sebagai 
kawasan pemijah (spawning ground) atau asuhan 
(nursery ground) bagi udang, ikan, kepiting, 
kerang dan sebagainya yang setelah dewasa akan 
kembali ke lepas pantai (Saparinto, 2007).

Pada fase juvenile udang sangat tergantung 
pada ekossistem hutan mangrove karena pada fase 
ini udang mencari makan dari berbagai jasad renik 
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dan detritus(seresah) yang jumlahnya melimpah 
di dalam ekosisitem mangrove. Kegiatan 
penangkapan udang pada umumnya dilakukan 
di kawasan perairan laut pesisir yang ditumbuhi 
hutan mangrove (Dahuri, 2003).  Supriharyono, 
(2006) mengatakan bahwa suburnya hutan 

Kepadatan Jenis Nekton
Tabel 2. Kepadatan  Nekton

No Nama Jenis JLH Luas Jala 
(m2) Luas (m2) K (Ind/m2) KR

1 Udang Windu 67 19,625 588,75 0,1138 8,1114

2 Ikan  Gelodok 119 19,625 588,75 0,2021 14,4068
3 Ikan Kerot 69 19,625 588,75 0,1172 8,3535
4 Ikan Bedul 107 19,625 588,75 0,1817 12,9539
5 Ikan Kuwe 39 19,625 588,75 0,0662 4,7215
6 Kepiting 63 19,625 588,75 0,1070 7,6271

7 Udang Manis 63 19,625 588,75 0,1070 7,6271

8 Ikan Teri 81 19,625 588,75 0,1376 9,8063

9 Ikan Sleding 75 19,625 588,75 0,1274 9,0799

10 Ikan Kacangan 43 19,625 588,75 0,0730 5,2058

11 Ikan Blanak 43 19,625 588,75 0,0730 5,2058

12 Ikan Petek 44 19,625 588,75 0,0747 5,3269

13 Ikan Ilet-ilet/Muka 
sebelah 13 19,625 588,75 0,0221 1,5738

TOTAL 826 1,4029 100

Tabel.1. Komposisi Jenis Nekton
No Nama Jenis Nama Latin Family Jumlah Juvenil Remaja

1 Ikan gelodok Periopthalmus  
argentilineatus Mugidae 119 72 47

2 Ikan Kerot Pomadasys hasta Lutjanidae 69 59 10

3 Ikan Bedul Ophiocephalus striatus Ophiocephalidae 107 91 16

4 Ikan Kuwe Caranx Sexfasciatus  39 34 5

5 Ikan Teri Stolephorus indicus Engraulidae 81 69 12

6 Ikan Sleding Ambassis sp Chandidae 75 64 11

7 Ikan Kacangan Hemiramphus 
commersoni  Hemirampidae 43 37 6

8 Ikan Blanak Mugil cephalus Mugilidae 43 37 6

9 Ikan Petek Leiognathus splendens  44 39 5

10 Muka sebelah Pseudorhombus arsius Heterosomata 13 13 0

11 Udang Windu Panaeus monodon Penaeidae 67 50 17

12 Udang Manis Penaeus merguiensis Penaeidae 63 50 13

13 Kepiting Scylla serrata  Portunidae 63 55 8

Total    826 670 156

mengrove, sering merupakan tempat pemijahan 
(spawning ground), pengasuhan (nursery 
ground), dan pembesaran atau mencari makan 
(feeding ground) dari beberapa ikan dan hewan 
air tertentu. 
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Dari 13 jenis  nekton  yang diperoleh 
kelompok pisces terdiri dari ikan gelodok  
(Periopthalmus  argentilineatus) merupakan 
jenis  dengan nilai  kepadatan tert inggi 
(K:0,2021 ; KR:14,4068) disusul ikan gabus 
bedul (Ophiocephalus striatus) (K:0,1817 ; 
KR:12,9539), ikan teri (Stolephorus indicus) 
(K:0,1376 ; KR:9,8062), ikan Sleding (Ambassis 
dussumieri) (K:0,1274 ; KR:9,0799), ikan kerot 
(Pomadasys hasta) (K:0,1172 ; KR:8,3535), 
ikan petek (Leiognathus splendens) (K:0,0747; 
KR:5,3269), ikan Kacangan (Hemiramphus 
commersoni) dan ikan belanak (Mugil cephalus) 
(K:0,0731 ; KR:5,2058), ikan kuwe (Caranx 
Sexfasciatus) (K:0,0662 ; KR:4,7215), ikan 
muka sebelah (Pseudorhombus arsius) (K:0,0221 
; KR:1,5738).  Sedangkan untuk kelompok 
crustaceae, udang windu (Panaeus monodon) 
memiliki nilai kepadatan tertinggi (K:0,1138 
; KR:8,1114), disusul kepiting bakau (Scylla 
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Grafik 1. Kepadatan Nekton

serrata) dan  udang manis (Penaeus merguiensis) 
(K : 0,1070; KR : 7,6271).

Poedjirahajoe (1996), mengatakan 
bahwa peningkatan kerapatan akar mampu 
meningkatkan kondisi habitat, karena peningkatan 
substrat lumpur akan memperbaiki habitat, 
sehingga mampu memacu tumbuhnya vegetasi. 
Meningkatnya vegetasi mampu pula meningkatkan 
kepadatan dan keanekaragaman biota laut. Chong 
et al(1990) dalam Wahyudewantoro (2009) 
berpendapat bahwa komunitas ikan di perairan 
mangrove didominasi oleh beberapa jenis ikan, 
meskipun jenis ikan yang tertangkap relative 
banyak.  Adanya dominasi beberapa jenis ikan 
pada komunitas hutan mangrove yang secara 
teoritis dikatakan  bahwa sama dengan hukum 
ekologi dimana dalam suatu komunitas biasanya 
terdiri dari banyak jenis, tetapi beberapa jenis 
merupakan kelompok predominan (Odum, 
1971). 

Frekwensi Kehadiran
Tabel 3. Frekwensi Kehadiran Nekton

No Jenis Frekwensi 
Ditemukan Jumlah Plot F FR (%)

1 Ikan gelodok 21 30 0,7 12
2 Ikan Kerot 15 30 0,5 8,571
3 Ikan Bedul 22 30 0,733 12,571
4 Ikan Camong 17 30 0,567 9,714
5 Ikan Teri 12 30 0,4 6,857
6 Ikan Sleding 12 30 0,4 6,857
7 Ikan Kacangan 7 30 0,233 4
8 Ikan Blanak 9 30 0,3 5,143
9 Ikan Petek 7 30 0,233 4
10 Muka sebelah 4 30 0,133 2,286
11 Udang Windu 16 30 0,533 9,143
12 Udang Manis 16 30 0,533 9,143
13 Kepiting 17 30 0,567 9,714

    5.8333 100
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Grafik 2. Frekwensi Kehadiran Nekton
Menurut frekwensi kehadiran dari jenis-

jenis nekton yang tertangkap maka Ikan Bedul 
memiliki nilai tertinggi (F:0,6875 ; FR:12,5714) 
disusul oleh Ikan gelodok (F:0,6563 ; FR:12), 
Ikan kuwe(F:0,5312 ; FR:9,7143), Ikan Kerot 
(F:0,4687 ; FR:8,5714), Ikan Teri dan ikan 
sleding (F:0,375 ; FR:6,8571), Ikan Kacangan 
dan Ikan Petek (F:0,2188 ; FR:4), sedangkan 
untuk kelas crustacea, kepiting memiliki nilai 
frekwensi kehadiran yang tertinggi (F:0,53125 ; 
FR:9,7143) disusul oleh udang windu dan udang 
putih (F:0,5 ;  FR : 9,7143).  Nilai frekwensi 
kehadiran untuk semua jenis nekton pada lokasi 
penelitian menunjukan angka berkisar diantara 0 
– 25 % atau kategori sangat jarang diantara satu 
jenis nekton dengan jenis yang lainnya .

Keanekaragaman, Kemerataan dan Kelimpahan Nekton
Tabel 4. Keanekaragaman, Kemerataan dan Kelimpahan Nekton

No Nama Jenis JLH pi = (ni/Σni) Ln pi pi ln pi

1 Udang Windu 67 0,0811 -2,5119 -0,2037
2 Ikan Blodok 119 0,1441 -1,9374 -0,2791
3 Ikan Kerot 69 0,0835 -2,4825 -0,2074
4 Ikan Bedul 107 0,1295 -2,0438 -0,2647
5 Ikan Camong 39 0,0472 -3,0530 -0,1442
6 Kepiting 63 0,0763 -2,5735 -0,1963
7 Udang Manis 63 0,0763 -2,5735 -0,1963
8 Ikan Teri 81 0,0981 -2,3221 -0,2277
9 Ikan Sleding 75 0,0908 -2,3991 -0,2178
10 Ikan Kacangan 43 0,0521 -2,9554 -0,1538
11 Ikan Blanak 43 0,0521 -2,9554 -0,1538
12 Ikan Petek 44 0,0533 -2,9324 -0,1562
13 Muka sebelah 13 0,0157 -4,1516 -0,0653
  826 1 -34,8917 -2,4665

           2,4665

Kecilnya frekwensi kehadiran nekton 
dilokasi penelitian hutan mangrove disebabkan 
karena beberapa hal, yaitu antara lain :
1. Adanya aktifitas bercocok tanam di daerah 

Upland yang menggunakan bahan – bahan 
kimia pupuk sehingga bahan-bahan kimia 
ini akan mengalir ke sungai dan diteruskan 
ke area mangrove.

2. Adanya aktifitas nelayan yang menangkap 
ikan setiap harinya menyebabkan populasi 
dari induk-induk ikan ini mulai berkurang.

3. Aktifitas bunyi mesin-mesin motor 
nelayan.

4. Adanya aktifitas wisatawan pada kawasan 
Bedul dengan menggunakan perahu motor 
wisata yang dapat pula mengganggu aktfitas 
dari jenis-jenis nekton.
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Hasil dari tabel 4. menunjukkan bahwa 
keanekaragaman jenis yang dihitung dengan 
pendekatan Shannon / Shannon Indeks (1949), 
sebesar 2,467, yang berarti keanekaragaman jenis 
satwanya tinggi. Tingginya nilai keanekaragaman 
ini disebabkan karena beberapa hal yaitu :
1. Kawasan ini telah ditetapkan sebagai 

kawasan konservasi sehingga dilarang 
menggunakan bahan-bahan peledak dalam 
melaksanakan aktifitas penangkapan ikan.

2. Adanya sturktur dan komposisi hutan 
mangrove yang masih alami menyebabkan 
jenis-jenis nekton merasa aman dan ter-
lindung dari predator untuk melaksanakan 
aktifitasnya.

Deshmukh (1992), mengemukakan bahwa 
keanekaragaman akan tinggi jika populasi-
populasi itu satu dengan yang lainnya sama 
dalam kemelimpahan dan bukan beberapa sangat 
dominan, sedangkan yang lain sangat jarang.  
Berdasarkan hasil  tangkapan ikan di perairan 
mangrove Tongke-Tongke, Sulawesi Selatan, di 
belakang hutan bakau, jumlah spesies ikan yang 
tertangkap meliputi 27 spesies dengan jumlah 
individu terbanyak dari famili Mullidae.Jenis 
ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi 
di antaranya adalah Lates calcarifer, Siganus 
guttatus, dan S.vermiculatus (Pirzan et al. 
2001).

Kelimpahan jenis adalah merupakan 
banyaknya jumlah jenis dalam suatu komunitas 
atau dominansi suatu jenis di dalam suatu 
habitat (Mueller, 1974). Pada tabel (lampiran.10) 
besarnya nilai kelimpahan jenis nekton pada blok 
petak ukur permanen hutan mangrove adalah 
sebesar  1,787 dan nilai kemerataan sebesar 0,906.  
Menurut Liyod Dan Ghelardi (1964) salah satu 
faktor yang berpengaruh pada tinggi rendahnya 
keanekaragaman, kelimpahan jenis ikan adalah 
kualitas lingkungan perairan.

Hubungan Antara Nekton dengan Kondisi 
Fisik Lingkungan

Untuk mengetahui hubungan antara 
keanekaragaman jenis nektonkondisi fisik 
lingkungan maka dilakukan analisis regresi 
berganda. Hasil analisis regresi menunjukan 
terdapat hubungan antara keanekargaman jenis 
nekton dengan kondisi fisik lingkungan. 

Tabel 5. Analisis Hubungan Antara Keanekaragaman 
Nekton dengan  Faktor Fisik Lingkungan.

No R

Std. 
Error 
of the 

Estimate

F 
Change Df1 Df2

1 0,772 0,2391 7,103 5 24

Tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi 
fisik lingkungan perairan mangrove memberikan 
pengaruh  terhadap keanekaragaman jenis 
nekton yang ditunjukkan oleh nilai R sebesar 
0,772 yang berarti bahwa sebesar 77,20% 
faktor Independent (suhu, DO, salinitas, pH 
dan kedalaman lumpur) mempengaruhi faktor 
dependent  (Keanekaragaman jenis nekton)  
sedangkan sebesar 22,80% dipengaruhi oleh 
faktor lain.

Untuk uji analisis varians antara indeks 
keankeanekaragaman jenis nekton dengan kondisi 
fisik lingkungan perairan mangrove  dapat dilihat 
pada tabel.
Tabel 6. Analisis Varians Hubungan Antara Keaneka-

ragaman Jenis Nekton dengan Kondisi Fisik 
Perairan Mangrove.

Model Sum of 
Squares df Mean 

Square F

Regression 2,030 5 0,406 7,103

Residual 1,372 24 0,057

Total 3,403 29

Hasil analisis multiple regresi untuk 
analisis varians menunjukan bahwa F hitung 
(7,103) >F tabel (2,75) artinya bahwa faktor 
suhu (X1), DO (X2), salinitas (X3), pH (X4) dan 
kedalaman lumpur (X5) memberikan pengaruh 
nyata terhadap keanekaragaman nekton (Y) 
pada taraf uji 95 %.  Persamaan regresinya Y = 
- 1,523 + 0,118 X1 – 0,004X2 – 0.48 X3 - 0,113X4  
+ 0,121 X5.  

Dari persamaan regresi ini dapat dinyatakan 
bahwa koefisien regresi 0,118X1 menunjukan 
bahwa setiap penambahan satu faktor suhu 
akan berpengaruh terhadap keanekaragaman 
nekton sebesar 0,118 ekor,  koefisien regresi  
0,004 X2 menunjukan bahwa setiap penambahan 
satu faktor DO  akan berpengaruh terhadap 
pengurangan keanekaragaman jenis nekton 
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sebesar  0,004 ekor, koefisien regresi 0,48 X3 
menunjukan bahwa setiap penambahan satu 
faktor salinitas akan berpengaruh terhadap 
pengurangan keanekaragaman jenis nekton 
sebesar 0,48 ekor, koefisien regresi 0,113 
X4menunjukan bahwa setiap penambahan satu 
faktor keanekaragaman jenis pH akan berpengaruh 
terhadap pengurangan keanekaragaman jenis 
nekton sebesar 0,113ekor dan kofiesn regresi 
0,121X5menunjukan bahwa setiap penambahan 
satu faktorkedalaman akan berpengaruh terhadap 
penambahan keanekaragaman jenis nekton 
sebesar 0,121 ekor.

Faktor  Fisik Kimia Perairan.
Tabel 7. Parameter Fisik – Kimia Perairan Mangrove 

TNAP.
No Parameter 

Fisik - Kimia Satuan Besaran

1 Suhu oC 31,00

2 DO Mg/l 3,95

3 Salinitas %o 23,8

4 pH - 7,8

5 Kedalaman 
Lumpur Meter         2,00

1. Suhu
Suhu mempunyai peranan yang sangat 

penting bagi berbagai biota laut.Biota laut hidup 
dalam batas-batas suhu yang tertentu, ada yang 
bertoleransi sangat besar terhadap perubahan suhu 
(euriterm) atau sebaliknya ada yang bertoleransi 
kecil terhadap perubahan suhu (stenoterm).  Suhu 
akan mempengaruhi sirkulasi air, sebaran biota 
(ikan), daur kimia dan sebaran sifat-sifat fisik air 
lainnya.(Romimohtarto & Sri juana, 2001).  Suhu 
air permukaan di perairan nusantara umumnya 
berkisar antara 28 – 31 oC.(Nontji, 2007).Suhu 
air dapat berpengaruh terhadap beberapa fungsi 
fisiologi seperti respirasi, metabolisme tubuh, 
pertumbuhan dan reproduksi.

Parameter kualitas air yang perlu mendapat 
perhatian dalam penentuan laju respirasi ikan 
adalah parameter suhu, karena suhu air akan 
berimbas langsung pada metabolism respirasi 
ikan (Boyd, 1990: Kaspriyo et al., 2004). Selain 
itu daya toleransi ikan maksimal terhadap 
perubahan suhu adalah sektar 0,2oC/menit, 
diatas kisaran perubahan suhu tersebut ikan akan 
mengalami stress yang berakibat pada tingginya 
mortalitas (Boyd, 1979).

2. DO
Atmosfer bumi mengandung oksigen 

sekitar 210 ml/liter. Oksigen merupakan salah 
satu gas yang terlarut dalam perairan. Kadar 
oksigen yang terlarut didalam perairan bervariasi 
tergantung pada suhu, salinitas, tekanan atmosfer 
dan turbulensi air. Kelarutan oksigen dan gas-
gas lain akan berkurang dengan meningkatnya 
salinitas sehingga oksigen dilaut cenderung lebih 
rendah daripada kadar oksigen di perairan tawar 
(Effendi, 2003).

Dissolve  oksigen (DO) diperairan laut 
berkisar antara 11 mg/liter pada 0oC dan 7 mg/liter 
pada suhu 25o C (McNeely et al., 1979 dalam 
Effendi, 2003).

Kadar oksigen jenuh akan tercapai jika 
kadar oksigen yang terlarut di perairan sama 
dengan kadar oksigen yang terlarut secara teoritis 
dan dinyatakan dalam persen saturasi (Jeffries dan 
Mills, 1996 dalam Effendi 2003). 
3. Salinitas

Salinitas adalah berat garam dalam gram 
per kilogram air laut (Romimohtarto dan Juwana, 
2001).  Effendi, (2005) mengemukakan bahwa 
nilai salinitas perairan tawar biasanya kurang dari 
0,5%o, perairan payau antara 0,5 – 30 %o, perairan 
laut 30 %o – 40 %o dan perairan hipersalin 
dapat mencapai 40 %o – 80 %o.  Salinitas pada 
kedalaman 100 meter pertama, dapat dikatakan 
konstan, walaupun terdapat sedikit perbedaan 
yang tidak mempengaruhi ekologi secara nyata. 
Sedangkan pada kedalaman 0 hingga hampir 
mencapai 1.000 m, salinitas antara 35,5 dan 37‰ 
(Nybakken, 1986 dalam Dahuri, 2003). 
4. pH

Keputusan Menteri Negara Lingkungan 
Hidup No. 51 Tahun 2004 menunjukkan bahwa 
pH air laut yang baik adalah 7 – 8,5. Menurut 
Barus (2004), dalam Sembiring (2008) nilai pH 
yang ideal bagi kehidupan organisme air pada 

umumnya terdapat antara 7 sampai 8,5.
5. Kedalaman Lumpur

Daerah dataran lumpur (intertidal mud 
flat) merupakan habitat berbagai komunitas 
nekton dan jumlahnya yang banyak. Hal ini 
menandakan bahwa daerah tersebut kaya akan 
sumber pakansebagai hasil dari produksi primer 
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dan sekunder yang tinggi serta adanya impor bahan 
organik dari laut dan mangrove.  Selain berbagai 
jenis ikan di perairan mangrove, di dasar mangrove 
juga  terdapat ikan belodok (mudskippers) yang  
mampu hidup di luar air dalam waktu relatif 
lama. Periopthalmus vulgaris sering berlama-
lama jauh dari air.Boleopthalmus boddaerti, 
Periopthalmus chrysospilos, Periophthalmodon 
schlosseri, dan Scartelaos viridis dapat ditemukan 
di pantai di bawah tanaman bakau.S. viridis 
dan kepiting Macropthalmus latreilli menyukai 
substrat lumpur mangrove yang sangat lunak dan 
berair.  Keaadaan lumpur yang semakin tebal 
dapat menyebabkan keadaan lingkungan menjadi 
lebih anoksik karena oksigen terlarut yang ada 
digunakan oleh bakteri aerob secara berlebihan 
(Poedjirahajoe, 1996).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
1. Hasil pengamatan nekton pada lokasi 

penelitian ditemukan 10 jenis ikan dari 
10 family, 2 jenis udang dari 1 family 
dan 1 jenis kepiting dari 1 family yang 
antara lain terdiri dari ikan gelodok 
(Periopthalmus  argentilineatus), ikan 
kerot (Pomadasys hasta), ikan gabus 
bedul (Ophiocephalus striatus), ikan kuwe 
(Caranx Sexfasciatus), ikan teri (Stolephorus 
indicus,), ikan sleding (Ambassis sp), ikang 
kacangan (Hemiramphus commersoni), 
ikan blanak (Mugil cephalus), ikan petek 

(Leiognathus splendens), ikan muka sebelah 
(Pseudorhombus arsius), udang windu 
(Panaeus monodon), udang manis/putih 
(Penaeus merguiensis ), kepiting bakau 
(Scylla serrata).

2. Nilai indeks keanekaragaman jenis nekton 
yang dihitung dengan pendekatan Shannon, 
(Shannon Indeks ) yaitu sebesar 2,47, nilai 
kelimpahan (Margalef indeks) sebesar 1,787 
dan  nilai kemerataan (Evennes indeks) 
sebesar0,906..

3. Faktor fisik lingkungan  (faktor independent) 
m e m b e r i k a n  p e n g a r u h  t e r h a d a p 
keanekaragaman nekton (faktor dependent) 
sebesar 77,20 % , nilai F hitung Hasil 
analisis multiple regresi untuk analisis 
varians menunjukan bahwa F hitung (7,103)  
>  F tabel (2,75), persamaan regresinya Y 
= - 1,523 + 0,118 X1 – 0,004X2 – 0,48 X3 
- 0,113X4  + 0,121 X5.  

Saran
1. Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai 

pengaruh faktor sosial , ekonomi dan 
rekreatif terhadap keanekaragaman nekton 
pada areal hutan mangrove Taman Nasional 
Alas Purwo.

2. Kelestarian nekton sangat tergantung pada 
kelestarian hutan mangrove untuk itu upaya-
upaya konservasi dan rehabilitasi hutan 
mangrove perlu dilakukan sehingga tercipta 
suatu ekosistem mangrove yang stabil. 
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