
STRUKTUR DAN KOMPOSISI VEGETASI HUTAN MANGROVE 
DESA TAGALAYA KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Marcus J.J. Latupapua

Politeknik Perdamaian Halmahera - Tobelo

ABSTRAK 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui :Struktur dan komposisi 
vegetasi Hutan Mangrove Desa Tagalaya serta Hubungan antara kerapatan vegetasi 
(Pohon dan Tiang) dengan diameter dan tinggi vegetasi (pohon dan tiang). Metode jalur 
transek digunakan dalam penelitian ini dimana untuk  lokasi pelitiann dibuat 6 jalur  
atau disesuaikan dengan kondisi dilapangan dengan jarak antar jalur 100 meter dan 
jarak antar tiap plot 50 meter. Pengambilan data dilakukan mengikuti lebar jalur hijau 
hutan mangrove atau tegak lurus garis pantai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
jenis Rhizophora apiculata, R. mucronata mendominasi komunitas mangrove pada 
lokasi penelitian dengan Indeks Nilai Penting yang tinggi jika dibandingkan dengan 
jenis–jenis lain. Dominasi kedua jenis Rhizophora apiculata, R. mucronata yang baik 
pada vegetasi tingkat pohon maupun pada tingkat tiang lebih tinggi dibandingkan 
dengan jenis-jenis lainnya, baik pada strata pohon, sapling maupun seedling. Desa 
Tagalaya merupakan desa yang dikelilingi oleh laut sehingga pada bagian depan 
maupun bagian belakang kawasan hutan mangrove desa Tagalaya didominasi sebagian 
besar oleh jenis Rhizophora mucronata dan  R. apiculata,. Jenis Soneratian alba dan 
Bruqueria adalah jenis yang tumbuhnya bercampur dengan  Rhizophora apiculata, 
dan  R. mucronata .Sedangankan Heritiera litoralis tumbuh pada bagian belakang 
dari ekosistem hutan mangrove desa Tagalaya. Hasil analisis multiple regresi untuk 
analisis varians menunjukan bahwa F hitung (3.942)  >  F tabel ( 1,76 ) artinya bahwa 
faktor diameter pohon (X1), tinggi pohon (X2), memberikan pengaruh nyata terhadap 
kerapatan pohon (Y) pada taraf uji 95 %.   Persamaan regresinya :Y = 3,050 + 0.004(X1) 
- 0,255(X2) dan pada tingkat tiang Hasil analisis multiple regresi untuk analisis varians 
menunjukan bahwa F hitung (11.494)  >  F tabel ( 1,84 ) artinya bahwa faktor diameter 
tiang (X1), tinggi tiang (X2), memberikan pengaruh nyata terhadap kerapatan tiang (Y) 
pada taraf uji 95 %.   Persamaan regresinya :Y = -18,372 + 2,229(X1) – 1,289(X2).
Kata Kunci : Strukutur , Komposisi, Hutan Mangrove

ABSTRACT

This research aims to find structure and composition of Mangrove vegetation in 
Tagalaya, to see the relation between vegetation density (trees and poles) and the 
diameter and height of the vegetation (trees and poles). The transect lane method is 
used in this research. The research location is plotted into 6 lanes or adjusted to suit 
the environmental condition with a 100 meter distance between each lane and 50 meter 
distance between each plot. Data sampling is done by following the width of mangroves 
forest green lane or perpendicular to the coastline. The result of this research shows 
that Rhizophora apiculata, R. Mucronata dominate the mangroves community with 
the high important index value if comparing to the other species. The second kind of 
domination is Rhizophora apiculata, R. mucronata which are higher in trees vegetation 
and pole level comparing to the other species in tree levels, sapling and also seedling. 
Tagalaya is a village surrounded by the ocean. Therefore, the front part is dominated 
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by Rhizophora mucronata and R. Apiculata. Soneratian Alba and Bruqueria are the 
species grown together with Rhizophora apiculata and R. Mucronata while Heritiera 
litoralis grows on the back of the mangroves forest ecosystem in Tagalaya. Table (1.76) 
shows the factor of trees diameter (X1), the trees height (X¬2) gives a big impact 
towards the trees density (Y) on test level 95%. The regression equation: Y = 3,050 + 
0.004(X1) - 0,255(X2) and on pole level the result of multiple regression analysis for 
variance analysis  show that F counts (11.494)  >  F tabel ( 1,84 ) which means the 
pole diameter factor (X1), the pole height (X¬2), gives the real impact towards the 
poles density on test level 95%. The regression equation is: Y = -18,372 + 2,229(X1) 
– 1,289(X2).
Keywords: Structure, Composition, Mangrove Forest.

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Hutan mempunyai  peranan yang 

penting bagi kehidupan manusia karena dapat 
menghasilkan barang dan jasa dan dapat menjaga 
kestabilan lingkungan. Permasalahan lingkungan 
hidup yang terjadi pada saat ini telah menimbulkan 
keprihatinan dunia terhadap dampak yang akan 
terjadi bagi kehidupan satwa di alam.  Perubahan 
lingkungan global yang terjadi ditandai dengan 
adanya degradasi sumber daya lahan, menurunnya 
sumber daya hutan, kerusakan pantai, kerusakan 
hutan mangrove, kerusakan terumbu karang dan 
taman laut dan terjadinya degradasi terhadap 
plasma nutfah. Lingkungan hutan mangrove 
merupakan tipe hutan yang khas dan tumbuh 
di sepanjang pantai atau muara sungai yang 
dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

Karakteristik habitat yang menonjol di 
daerah hutan mangrove diantaranya adalah jenis 
tanah berlumpur, berlempung atau berpasir, lahan 
tergenang air laut secara periodik, menerima 
pasokan air tawar yang cukup dari darat seperti 
dari sungai, mata air dan air tanah, airnya payau 
dengan salinitas 2-22 ppt atau asin dengan 
salinitas sekitar 38 ppt (Nirarita etal, 1996).  
Mangrove banyak dijumpai di wilayah pesisir 
yang terlindung dari gempuran ombak dan daerah 
yang landai di daerah tropis dan sub tropis (FAO, 
2007).  

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.

Ekosistem hutan mangrove bersifat 
kompleks dan dinamis, namun labil. Dikatakan 
kompleks karena ekosistemnya di samping 
dipenuhi oleh vegetasi mangrove, juga merupakan 
habitat berbagai satwa dan biota perairan. 
Kawasan hutan mangrove adalah daerah perairan 
yang  memiliki ekosistem produktif serta 
merupakan daerah peralihan antara lingkungan 
terestrial dan lautan. Daerah ini umumnya 
ditumbuhi oleh jenis vegetasi yang khas berupa 
tumbuhan yang relatif toleran terhadap perubahan 
salinitas, karena pengaruh pasang surut air laut 
sehingga terbentuk zonasi - zonasi pertumbuhan 
mangrove. Bersifat dinamis karena hutan 
mangrove dapat tumbuh dan berkembang terus 
serta mengalami suksesi sesuai dengan perubahan 
tempat tumbuh alaminya. Dikatakan labil karena 
mudah sekali rusak dan sulit untuk pulih kembali 
seperti sediakala.

Kabupaten Halmahera Utara yang terdiri 
dari kurang lebih 216 pulau-pulau kecil tersebar 
dari Tobelo ke Morotai memiliki luas keseluruhan 
24.983,32Km2 memiliki pulau-pulau yang 
sebagian besar (68%) berada di tepi pantai atau 
wilayah pesisir pantai dan beriklim tropis (Halut 
dalam Angka 2009). Pulau Tagalaya merupakan 
salah satu desa di kabupaten Halmahera Utara 
memiliki 2 jenis mangrove yaitu Rhizophora 
apiculata dan Sonneratia alba yang keduanya 
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berada pada formasi yang berdampingan. Luas 
hutan mangrove desa Tagalaya diperkirakan 
sekitar 125,96 ha dan diperkirakan sekitar 20% 
dari total luas hutan mangrove di Pulau ini 
berada pada tingkat kerusakan.  Besarnya tingkat 
kerusakan ini disebabkan karena ulah masyarakat 
disekitar hutan yang dengan sengaja merusak 
ekosistem mangrove guna memenuhi kebutuhan 
hidup mereka, seperti menggunakan mangrove 
untuk bahan kayu bakar, bahan pembuat perahu, 
untuk obat-obatan dan lain sebagainya.  Menurut 
Bengen (2001) kerusakan dan gangguan pada 
strata pertumbuhan dapat menjadi kendala pada 
proses regenerasi pohon mangrove di masa yang 
akan datang.

Beragamnya ekosistem yang terdapat di 
wilayah pesisir secara fungsional saling terkait dan 
berinteraksi satu sama lain sehingga membentuk 
suatu ekosistem ekologi yang unik. Bilamana 
aktivitas manusia menyebabkan perubahan pada 
salah satu komponen sistem ekologi tersebut 
maka akan mempengaruhi keseluruhan sistem 
secara struktural dan fungsional sehingga terjadi 
ketidakseimbangan ekologi.  Kondisi kualitas 
ekosistem mangrove perlu di monitoring  dan 
di evaluasi keberadaannya agar dapat diketahui 
berbagai gejala perubahan yang terjadi dalam 
ekosistem tersebut. Proses pemantauan dan 
evaluasi ini dilakukan dalam suatu blok petak 
ukur.

Ekosistem pulau-pulau kecil memiliki 
ciri dan peranan tersendiri bila dibandingkan 
dengan pulau besar atau kontinental yaitu 
memiliki kondisi biogeofisis dan sosial ekonomi 
masyarakat bervariasi; memilki daerah pantai 
dan lautan yang luas; memilki keterkaitan 
dan saling mempengaruhi antara ekosistem 
terdekat; memiliki lingkungan yang khusus 
dengan populasi satwa endemik yang tinggi; 
wilayah kepulauan kebanyakan masih terisolasi; 
kebanyakan masyarakat lebih miskin dan lebih 
kuat terikat pada budaya (adat istiadat).

Berdasarkan sifat tersebut maka ekosistem 
pulau-pulau kecil sangat rentan terhadap gangguan 
atau mudah mengalami kerusakan akibat adanya 
gangguan dari luar yang  memiliki daya dukung 
yang rendah. Sifat – sifat ini merupakan kendala 
yang perlu mendapat pertimbangan dalam 

mengelola ekosistem pulau – pulau kecil agar 
tetap lestari. 

Pertambahan jumlah penduduk desa 
Tagalaya dan kebutuhan hidup yang meningkat 
menyebabkan kawasan hutan mangrove di 
desa ini sangat rentan terhadap  konversi lahan. 
Meningkatnya angka pertumbuhan penduduk 
menyebabkan terjadinya perusakan habitat, 
fragmentasi habitat, gangguan pada habitat 
yang pada akhirnya akan berdampak negatif 
pada bagi kehidupan global. Penggunaan kayu 
mangrove sebagai bahan bangunan dan bahan 
bakar akan berdampak pada berkurangnya 
tingkat kerapatan vegetasi hutan mangrove 
sehingga akan berdampak pada biota atau spesies 
burung penghuni hutan mangrove.  Hilangnya 
vegetasi hutan mangrove akan berdampak pada 
terancamnya kelangkaan satwa penghuni hutan 
mangrove yang disebabkan oleh eksploitasi hutan 
yang dilakukan oleh manusia untuk mencukupi 
kebutuhan ekonominya.

Hal  in i  menyebabkan ter jadinya 
ketidakseimbangan ekosistem pulau Tagalaya 
sebagai pulau-pulau kecil di wilayah pesisir 
karena sebagian ekosistem hutan mangrove akan 
hilang disertai dengan keluarnya satwa burung 
serta biota lain penghuni hutan mangrove tersebut 
dan akan berdampak pada ekosistem pulau besar 
bahkan berdampak pada ekosistem global.

Dalam pembangunan hutan lestari, 
ekosistem pulau-pulau kecil kurang mendapat 
perhatian besar sehingga menimbulkan banyak 
dampak negatif terhadap ekosistem dan 
lingkungan. Adanya angka kemiskinan yang 
cukup tinggi, pemahaman masyarakat terhadap 
pelestarian sangat kurang, pembangunan dan 
kebutuhan masyarakat menyebabkan tingkat 
ketergantungan masyarakat terhadap hutan 
termasuk hutan mangrove akan meningkat 
sehingga ekosistemnya akan mengalami 
gangguan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan 
untuk mengetahui  struktur dan komposisi, 
vegetasi hutan mangrove Desa Tagalaya serta 
hubungan antara kerapatan vegetasi (Pohon 
dan Tiang) dengan diameter dan tinggi vegetas 
(pohon dan tiang).  Penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi sumber database ekologi tentang struktur 
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dan komposisi hutan mangrove desa Tagalaya 
serta hubungan antara kerapatan (pohon ,tiang) 
dengan diameter dan tinggi vegetasi (pohon, 
tiang)

Hipotesa
1) Terdapat hubungan antara kerapatan pohon 

dengan diameter pohon dan tinggi pohon..
2) Tidak terdapat hubungan antara kerapatan 

pohon dengan diameter pohon dan tinggi 
pohon.

Ho : Tidak ada hubungan antara kerapatan pohon 
dengan diameter pohon dan tinggi pohon .

Ha : Ada hubungan antara kerapatan pohon 
dengan diameter pohon dan tinggi pohon.

Atau dapat ditulis dalam bentuk : Ho : µ1 
= µ2   ;    Ha  :  µ1  ≠  µ2   (Sugiyono, 2011)

METODOLOGI PENELITIAN

Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada hutan 

mangrove Desa Tagalaya Kabupaten Halmahera 
Utara dan akan dilaksanakan pada bulan Juli 
2015.  Objek yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah kerapatan vegetasi  hutan mangrove 
desa Tagalaya.  Peralatan yang digunakan dalam 
penelitian yaitu : Kompas,  Teropong Binoculair,  
Clinometer, Kamera,  Alat Ukur Diameter Pohon,    
Peta Thematik Pulau Tagalaya, Rol meter, 
kompas, parang, tongkat, tally sheet, Alat tulis 
(spidol, kalkulator, pensil, buku tulis dan lain-
lain). Penanda pohon, pita nomor pohon, tali.

Prosedur  Pengambilan Data
1. Data Vegetasi 

Ukuran permudaan yang digunakan dalam 
kegiatan analisis vegetasi hutan mangrove adalah 
sebagai berikut:
a. Semai : Permudaan mulai dari kecambah 

sampai anakan setinggi kurang dari 1,5 m.
b. Pancang : Permudaan dengan tinggi 1,5 m 

sampai anakan berdiameter kurang  dari 10 
cm.

c.   Tiang : pohon berdiameter 10-20  cm atau 
lebih.

d.   Pohon : pohon yang berdiameter diatas 20 
cm

Untuk setiap lokasi dibuat 6 jalur penelitian 
atau disesuaikan dengan kondisi dilapangan 
dengan jarak antar jalur 100 meter dan jarak antar 
tiap plot 50 meter. Pengambilan data dilakukan 
mengikuti lebar jalur hijau hutan mangrove atau 
tegak lurus garis pantai.

                                                    
               

       

Gambar.1  Prosedur Pengambilan Data 

Analisis Data
 1. Data Indeks Nilai Penting.

Perhitungan besarnya nilai kuantitif 
parameter vegetasi, khususnya dalam penentuan 
indeks nilai penting dengan  menggunakan :

a.	

b.	

c.	

d.	

e.	

f.	

Indeks Nilai Penting (INP) yang diperoleh 
dengan menjumlahkan Kerapatan Relatif, 
Dominansi Relatif dan Frekwensi Relatif.
2. Analisis Regresi

Untuk mengetahui hubungan antara 
kerapatan pohon dengan dimater dan tinggi 
pada vegetasi tingkat pohon dan tiang   dengan 
menggunakan analisis regresi linier berganda 
model matematiknya :

dilakukan mengikuti lebar jalur hijau hutan mangrove atau tegak lurus garis pantai.
 
 
 
 
 
 
                                                                          Jarak antar plot 50 meter 
          100 M 
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  Y1 = a + b1X1 + b2X2 
dimana :

Y   :  Kerapatan (Pohon / Tiang) .
a,  b1…b5 :  Suatu konstanta.
X1  :  Diameter (Pohon / Tiang)
X2  :  Tinggi ( Pohon/Tiang )

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. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Komposisi Jenis
1.1. Pohon

Tabel.1. Struktur Dan Komposisi Vegetasi Hutan Mangrove Tingkat Pohon

JLH KR FR DR INP JLH KR FR DR INP
1 Rhizopora mucronata 12 70.58824 60 72.50208 203.0903 17 73.91304 50 68.23595 192.149
2 Bruquiera gymnorhisa - - - - - - - - - -
3 Rhizopora apiculata 3 17.64706 20 17.9707 55.61776 5 21.73913 33.33333 10.82575 65.89822
4 Soneratia alba 2 11.76471 20 9.527212 41.29192 - - - - -
5 Heritiera litoralis - - - - - 1 4.347826 16.66667 20.9383 41.95279

NO JENIS JALUR I JALUR II

JLH KR FR DR INP JLH KR FR DR INP
1 Rhizopora mucronata 11 52.38095 42.85714 40.33053 135.5686 11 61.11111 60 79.52085 200.632
2 Bruquiera gymnorhisa - - - - - 4 22.22222 20 11.62886 53.85109
3 Rhizopora apiculata 6 28.57143 28.57143 27.73787 84.88073 - - - - - 
4 Soneratia alba 3 14.28571 14.28571 16.1281 44.69953 3 16.66667 20 8.850286 45.51695
5 Heritiera litoralis 2 4.761905 14.28571 15.80349 34.85111 - - - - -

JALUR III JALUR IVNO JENIS

JLH KR FR DR INP JLH KR FR DR INP
1 Rhizopora mucronata 12 63.1579 50 62.42856 175.5865 11 50 50 46.94797 146.948
2 Bruquiera gymnorhisa - - - - - 5 22.72727 16.66667 28.2671 67.66104
3 Rhizopora apiculata 4 21.05263 33.33333 17.42715 71.81312 6 27.27273 33.33333 24.78492 85.39098
4 Soneratia alba 3 15.78947 16.66667 20.1443 52.60043 - - - - -
5 Heritiera litoralis - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

NO JENIS JALUR V JALUR VI

1.2. Tiang

Tabel.2. Struktur Dan Komposisi Vegetasi Hutan Mangrove Tingkat Tiang

KR (%) FR (%) DR (%) INP (%) VOLUME KR (%) FR (%) DR (%) INP (%) VOLUME
1 Rhizophora mucronata 44.44444 40 36.71624 121.1607 0.152212 80 75 84.36614 239.3661 0.490076
2 Soneratia alba 22.22222 20 22.38795 64.61017 0.0869 - - - - -
3 Rhizophora apiculata 22.22222 20 39.20379 81.42601 0.11045 20 25 15.63386 60.63386 0.12301
4 Bruquiera 11.11111 20 1.692031 32.80314 0.052988 - - - - -

Total 100 100 100 300 100 100 100 300

No. Jenis JALUR I JALUR II
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KR (%) FR (%) DR (%) INP (%) VOLUME KR (%) FR (%) DR (%) INP (%) VOLUME
1 Rhizophora mucronata.72.22222 60 75.15275 207.375 0.65312 81.25 75 79.60576 235.8558 0.613085
2 Rhizophora apiculata27.77778 40 24.84725 92.62503 0.239818 - - - - -

Soneratia alba - - - - - - - - - -
Bruquiera - - - - - 18.75 25 20.39424 64.14424 0.157628

Total 100 100 100 300 100 100 100 300

No. Jenis JALUR III JALUR IV

KR (%) FR (%) LR (%) INP (%) VOLUME KR (%) FR (%) LR (%) INP (%) VOLUME
1 Rhizophora mucronata. 60 50 63.00388 173.0039 0.626823 45.45455 50 34.0562 129.5107 0.343045
2 Rhizophora apiculata 40 50 36.99612 126.9961 0.393128 18.18182 33.33333 43.52474 95.03989 0.098204
3 Soneratia alba - - - - - - - - - -
4 Bruquiera - - - - - 36.36364 16.66667 22.41906 75.44936 0.219172

Total 100 100 100 300 100 100 100 300

No. Jenis JALUR V JALUR VI

Ekosistem mangrove di Desa Tagalaya 
umumnya tersebar pada bagian timur dengan luas 
kurang lebih 118 ha. Dengan panjang jalur hijau  
5,9 km (5900 meter) dan lebar jalur hijau 200 
meter. Jenis Rhizophora apiculata, R. mucronata 
mendominasi komunitas mangrove pada lokasi 
penelitian dengan Indeks Nilai Penting yang 
tinggi jika dibandingkan dengan jenis – jenis lain 
. Dominasi kedua jenis Rhizophora apiculata, 
R. mucronata yang baik pada vegetasi tingkat 
pohon maupun pada tingkat tiang lebih tinggi 
dibandingkan dengan jenis-jenis lainnya, baik 
pada strata pohon, sapling maupun seedling.

 Komunitas mangrove di daerah Tanjung 
Sekodi terdiri dari 5 jenis yang tergolong ke 
dalam 4 suku yaitu Suku Rhizophoraceae, , 
Sonneratiaceae dan Bruqueira. Tiga suku pertama 
termasuk kategori takson spesifik mangrove 
(major mangroves, true mangroves), yang hanya 
ditemukan di ekosistem mangrove (Tomlinson, 
1986).  Jenis-jenis tersebut umum dijumpai di 
kawasan hutan mangrove pesisir pantai kawasan 
indo-malesia (Indonesia dan Malaysia) yang 
merupakan pusat biogeografi jenis-jenis tertentu 
seperti Rhizophora, Bruguiera, Sonneratia, 
Avicennia, Ceriops, Lumnitzera dan jenis lainnya 
(Chapman, 1976; dalam Tomlinson, 1986).

Desa Tagalaya merupakan desa yang 
dikelilingi oleh laut sehingga pada bagian 
depan maupun bagian belakang kawasan hutan 
mangrove desa Tagalaya didominasi sebagian 
besar oleh jenis Rhizophora mucronata dan  R. 
apiculata,. Jenis Soneratian alba dan Bruqueria 
adalah jenis yang tumbuhnya bercampur dengan  
Rhizophora apiculata, dan  R. mucronata.  

Sedangankan Heritiera litoralis tumbuh pada 
bagian belakang dari ekosistem hutan mangrove 
desa Tagalaya. Kemampuan regenerasi vegetasi 
mangrove berdasarkan perbandingan nilai 
kerapatan antara vegetasi tingkat pohon dengan 
vegetasi tingkat tiang yang didominasi oleh  jenis 
R.mucronata dan R. apiculata menunjukan bahwa 
kemampuan jenis mangrove untuk meregenerasi 
adalah sangat baik .
2. Analisis Hubungan Antara Kerapatan Pohon  

dengan Diameter dan Tinggi
2.1. Tingkat Pohon

Untuk mengetahui hubungan antara 
kerapatan pohon dengan diameter dan tinggi 
pohon  dilakukan analisis regresi. Hasil analisis 
regresi berganda menunjukan terdapat hubungan 
kerapatan pohon dengan diameter dan tinggi 
pohon.
    Tabel 3.  Analisis Hubungan Antara Kerapatan 

pohon dengan Diameter dan Tinggi 
Pohon

Model R R Square Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate

Change Statistics
R Square 
Change F Change

1 .445a .198 .148 .6592338 .198 3.942

Tabel  menunjukan bahwa diameter dan 
tinggi pohon  memberikan pengaruh terhadap 
kerapatan pohon ditunjukan oleh nilai R sebesar  
0,445 yang berarti bahwa sebesar 44.50 %  faktor 
Independent (diameter pohon dan tinggi pohon) 
mempengaruhi faktor dependent (kerapatan 
pohon). Ini merupakan suatu hubungan regresi 
yang nyata karena sebesar 44.50 % faktor 
diameter dan tinggi pohon berpengaruh terhadap 
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kerapatan pohon sedangkan sisanya sebesar 
55.50 % di pengaruhi oleh faktor lain.  Untuk uji 
analisis varians antara indeks kerapatan pohon 
dengan diameter dan tinggi pohon  dapat dilihat 
pada tabel.
Tabel 4. Analisis Varians Kerapatan Pohon  Dengan 

Diameter dan Tinggi Pohon
ANOVA

Model Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig.

1 3.427 2 1.713 3.942 .029a

Residual 13.907 32 .435

Total 17.333 34

Hasil analisis multiple regresi untuk analisis 
varians menunjukan bahwa F hitung (3.942) > F 
tabel (1,76) artinya bahwa faktor diameter pohon 
(X1), tinggi pohon (X2), memberikan pengaruh 
nyata terhadap kerapatan pohon (Y) pada taraf 
uji 95 %. Persamaan regresinya :Y = 3,050 + 
0.004(X1) - 0,255(X2)

Dari persamaan regresi ini dapat dinyatakan 
bahwa koefisien regresi 0,004X1 menunjukan 
bahwa setiap penambahan lima (5) diameter 
pohon akan berpengaruh terhadap kerapatan 
pohon  sebesar 3,07.  koefisien regresi 0,255X2 
menunjukan bahwa setiap penambahan lima (5) 
faktor tinggi pohon  akan berpengaruh terhadap 
kerapatan pohon sebesar 1,775. 
2.2. Tingkat Tiang

Untuk mengetahui hubungan antara 
kerapatan vegetasi tingkat tiang dengan diameter 
dan tinggi pohon juga  dilakukan analisis regresi. 
Hasil analisis regresi berganda menunjukan 
terdapat hubungan kerapatan vegetasi tingkat 
tiang dengan diameter dan tinggi  tiang.
Tabel.5   Analisis Hubungan Antara Kerapatan 

Tiang dengan Diameter dan Tinggi 
Tiang

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate

Change Statistics

R Square 
Change F Change

1 .685a .469 .428 .469 11.494

Tabel  menunjukan bahwa diameter dan 
tinggi tiang  memberikan pengaruh terhadap 
kerapatan tiang ditunjukan oleh nilai R sebesar  

0,685 yang berarti bahwa sebesar 68.50 %  faktor 
Independent (diameter tiang dan tinggi tiang) 
mempengaruhi faktor dependent   (kerapatan 
tiang). Ini merupakan suatu hubungan regresi 
yang nyata karena sebesar 68.50 % faktor 
diameter dan tinggi tiang berpengaruh terhadap 
kerapatan tiang sedangkan sisanya sebesar 31.50 
% di pengaruhi oleh faktor lain .

Untuk uji analisis varians antara indeks 
kerapatan pohon dengan diameter dan tinggi 
pohon  dapat dilihat pada tabel.

ANOVAb

Model
Sum of 
Squares df

Mean 
Square F Sig.

242.873 2 121.437 11.494 .000a

Residual 274.704 26 10.566

Total 517.577 28

Tabel 6. Analisis Varians Kerapatan Pohon  Dengan 
Diameter dan Tinggi Pohon

Hasil analisis multiple regresi untuk 
analisis varians menunjukan bahwa F hitung 
(11.494)  >  F tabel ( 1,84 ) artinya bahwa faktor 
diameter tiang (X1), tinggi tiang (X2), memberikan 
pengaruh nyata terhadap kerapatan tiang (Y) 
pada taraf uji 95 %.   Persamaan regresinya :Y = 
-18,372 + 2,229(X1) – 1,289(X2.  Dari persamaan 
regresi ini dapat dinyatakan bahwa koefisien 
regresi 2,229X1 menunjukan bahwa setiap 
penambahan sepuluh (10) diameter tiang akan 
berpengaruh terhadap kerapatan pohon  sebesar 
3,918.  koefisien regresi 1,289X2 menunjukan 
bahwa setiap penambahan limabelas (15) faktor 
tinggi tiang  akan berpengaruh terhadap kerapatan 
tiang sebesar 0,963. 

Dengan bertambahnya jumlah pohon per 
hektar, maka luas bidang dasar pada setiap pohon 
akan bertambah, yang menambah jumlah luas 
bidang dasar yang sama sampai pohon–pohon 
mulai bersaing satu sama lain ( Baskerville, 1965 
dalam Daniel W.Theodore,dkk, 1992). Sesudah 
persaingan antar pohon mulai dan intensif karena 
jumlah pohon bertambah, jmlah luas bidang dasar 
pohon akan bertambah tetapi luas bidang dasar 
per pohon akan berkurang. Akhirnya dengan 
jumlah pohon yang  berlebihan (kerapatannya 
besar ) jumlah luas bidang dasar pohon akan 
berkurang, hal ini juga dapat terjadi pada luas 
bidang dasar rata – rata per pohon.
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Pertumbuhan tinggi pohon pada tempat 
tumbuh tertentu dengan umur tertentu diasumsikan 
ditentukan oleh tanah dan iklim. Adanya kondisi 
tanah pada hutan mangrove desa Tagalaya 
yang memiliki subtrat (unsur hara) yang minim 
dengan kondisi iklim laut tropis memungkinkan 
pertumbuhan tinggi yang dibatasi oleh kedua 
kondisi tersebut. Tinggi pohon rata – rata 
hutan mangrove mencapat 4 – 6 meter untuk 
jenis Rhizopora mucronata dan R.apiculata . 
Pertumbuhan tinggi pohon dipengaruhi secara 
jelek dalam tegakan yang sangat terbuka dan 
sangat rapat 

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
1. Struktur dan komposisi hutan mangrove 

desa Tagalaya didominasi oleh kelompok 
mangrove mayor diantaranya Rhizopora 
mucronata, R.apiculata dan Soneratia 
alba.

2. Terdapatnya hubungan antara kerapatan 
vegetasi mangrove tingkat pohon dengan 
diameter dan tinggi pohon yang ditunjukan 
dengan hubungan regresi : Y = 3,050 + 
0.004(X1) - 0,255(X2) dimana hasil analisis 
multiple regresi untuk analisis varians 
menunjukan bahwa F hitung (3.942)  >  F 

tabel ( 1,76 ) artinya bahwa faktor diameter 
pohon (X1), tinggi pohon (X2), memberikan 
pengaruh nyata terhadap kerapatan pohon 
(Y) pada taraf uji 95 %.   

3. Terdapatnya hubungan antara kerapatan 
vegetasi mangrove tingkat tiang dengan 
diameter dan tinggi pohon yang ditunjukan 
dengan hubungan regresi:Y = -18,372 + 
2,229(X1) – 1,289(X2) dimana hasil analisis 
multiple regresi untuk analisis varians 
menunjukan bahwa F hitung (11.494)  >  F 
tabel ( 1,84 ) artinya bahwa faktor diameter 
tiang (X1), tinggi tiang (X2), memberikan 
pengaruh nyata terhadap kerapatan tiang (Y) 
pada taraf uji 95 %.   

Saran
1. Per lu  adanya  upaya–upaya  un tuk 

membangun kesadaran masyarakat dalam 
bentuk sosialisasi ataupun penyuluhan dari 
aparat Pemerintah Daerah dan Perguruan 
Tinggi demi terjaganya keutuhan kondisi 
hutan mangrove desa .

2. Upaya reklamasi berupa penanaman kembali 
hutan mangrove desa Tagalaya perlu 
dilakukan terhadap kondisi hutan mangrove 
yang telah rusak sehingga sturktur dan 
komposisi tetap terjaga.
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