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Abstrak

Karakteristik dan kehadiran biota pada vegetasi mangrove Dusun Wael Kabupaten 
Seram Bagian Barat memiliki tujuan untuk mengetahui karakteristik vegetasi 
mangrove berdasakan kehadiran biota dan indeks keragaman, dengan ukuran 
sampel sebesar 20 % dari luas areal yaitu 800 m2  dengan teknik pengambilan 
sampel secara purposive random sampling berdasarkan kondisi hutan mangrove 
dan substrat yang terdiri dari 4 transek dengan luas kuadrat 20x20 m2. dengan 
memaparkan bentuk-bentuk karakteristik morfologi dengan pola distribusi biota
pada masing-masing spesies mangrove pada zonasi yang berbeda.
Hasil analisis menunjukan bahwa dusun wael memiliki 7 jenis yaitu (1) jenis 
Avicennia lanata, dengan kehadiran biota dengan jenis Cerithium zonatus, Nerita 
polita, Nerita axuvia, (2) Bruguiera gymnorrhiza, terdapat jenis biota Morula 
margariticola, Littorina scabra, Cerithium zonatus, Nerita axuvia, Ceritidea obsuta, 
Monodanta labio, Chypomorus subrevicula. (3) Bruguiera parviflora, dengan
kehadiran jenis biota Morula margariticola ,Cerithium zonatus ,Nerita polita 
,Littorina scabra ,Monodanta labio ,Chypeomorus subrevecula, (4) Rhizophora 
stylosa, dengan kehadiran jenis biota Gafrarium tumidum, Gafrarium pectinatum , 
Gafrarium difaricatum, (5) Rhizophora apiculata, dengan kehadiran biota Marsia 
hiantina , Crassostrea cucullata , Scylla serrata, (6) Sonneratia caseolaris,  
dengan kehadiran biota ; Monodanta labio, Littorina scabra , Ceritidae obtuse, dan
(7) Acrostichum aureum.  Dengan kehadiran biota Cerithium zonatus, Thais 
aculeate, Cerithidea obtuse . dengan indeks keragaman meliputi Nerita polita 
(0,067) Nerita axuvia (0,059), Monodanta labio (0,069), Littorina scabra (0,074),
Cerithium zonatus (0,103), Clypeomorus subrevicula (0,074) Cerithidae obsuta 
(0,074), Morula margariticola (0,059), Thais aculeata (0,048), Gafrarium tumidum 
(0,050), Gafrarium pectinatum (0,059), Gafrarium difaricatum (0,067), Marsia 
hiantina (0,093), Crassostrea cucullata (0,098), Scylla serrata (0,050).
Ekosistem hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem yang memiliki 
produktivitas tinggi dibandingkan ekosistem lain dengan dekomposisi bahan 
organik yang tinggi, dan menjadikannya sebagai mata rantai ekologis yang sangat 
penting bagi kehidupan mahluk hidup yang berada di perairan sekitarnya
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A. Latar belakang

Ekosistem hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem yang memiliki 
produktivitas tinggi dibandingkan ekosistem lain dengan dekomposisi bahan 
organik yang tinggi, dan menjadikannya sebagai mata rantai ekologis yang sangat 
penting bagi kehidupan mahluk hidup yang berada di perairan sekitarnya. materi 
organik menjadikan hutan mangrove sebagai tempat sumber makanan dan tempat 
asuhan berbagai biota seperti ikan, udang dan kepiting. Produksi ikan dan udang 
di perairan laut sangat bergantung dengan produksi serasah yang dihasilkan oleh 
hutan mangrove. Berbagai kelompok moluska ekonomis juga sering ditemukan 
berasosiasi dengan tumbuhan penyusun hutan mangrove. Selain ikan, udang, dan 
moluska, biota yang juga banyak ditemukan di perairan pantai mangrove seperti
cacing laut (polychaeta). Polychaeta secara ekologi berperan penting sebagai 
makanan hewan dasar seperti ikan dan udang (Bruno et al., 1998). Pada 
ekosistem terumbu karang, polychaeta turut menyumbang kalsium karbonat 
(CaCO3). Dan adanya spesies tertentu seperti Capitella capitata yang dapat 
digunakan sebagai indikator pencemaran perairan (Poclington dan Wells, 1992).  

Mangrove memiliki karakteristik yang dipengaruhi oleh topografi pantai baik 
estuari atau muara sungai, dan daerah delta  yang terlindung. Daerah tropis dan 
sub tropis mangrove merupakan ekosistem yang terdapat di antara daratan dan 
lautan. Pada kondisi yang sesuai mangrove akan membentuk hutan yang ekstensif 
dan produktif. Secara karakteristik hutan mangrove mempunyai habitat dekat 
pantai. Sebagaimana menurut FAO (1982) bahwa hutan mangrove merupakan 
jenis maupun komunitas tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut. 
Mangrove mempunyai kecenderungan membentuk kerapatan dan keragaman 
struktur tegakan yang berperan sebagai perangkap endapan dan perlindungan 
terhadap erosi pantai. Sedimen dan biomassa tumbuhan mempunyai kaitan erat 
dalam memelihara efisiensi dan berperan sebagai penyangga antara laut dan 
daratan. Disamping itu memiliki kapasitasnya sebagai penyerap energi gelombang 
dan menghambat intrusi air laut ke daratan. 

Lugo dan Snedaker (1974) mengidentifkasi mangrove dalam enam jenis 
kelompok (komunitas) berdasar pada bentuk hutan, proses geologi dan hidrologi
dengan karakteristik yang di tentukan oleh kondisi lingkungan yaitu kedalaman, 
kisaran kadar garam serta frekuwensi penggenangan dengan produksi primer, 
dekomposisi serasah dan ekspor karbon dengan perbedaan dalam tingkat daur 
ulang nutrien, dan komponen penyusun kelompok organisme, yang menjadikannya 
sebagai ekosistem yang kompleks dan sangat berperan baik secara biologi 
maupun ekologi. 

Dusun Wael merupakan salah satu daerah pesisir di kabupaten seram bagian 
barat yang memiliki komunitas hutan mangrove dengan tingkat keanekaragaman 
yang cukup tinggi hal ini menyebabkan daerah ini dijadikan sebagai tempat untuk 
mencari nafkah bagi masyarakat pesisir dusun wael, dengan memanfaatkan
berbagai potensi flora dan fauna yang terdapat ekosistem mangrove. Olehnya itu 



untuk menjaga kelestarian hutan mangrove di daerah ini maka dirasakan perlu 
untuk diketahui tentang Karakteristik dari setiap jenis mangrove serta biota yang 
hidup  sehingga memungkinkan masyarakat dapat dengan mudah untuk  
memanfaatkan potensi fauna hutan mangove dengan tidak merusak habitat 
maupun ekosistem yang ada atau dengan kata lain pemanfaatan berbagai sumber 
daya alam yang ada secara mudah dan teukur dengan demikian hutan mangrove 
dapat dilestarikan keberadaannya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah menggunakan tipe penelitian deskriptif dimana 
untuk melihat karakteristik morfologi dan keragaman biota di hutan mangrove 
dusun Wael barat kabupaten Seram bagian barat. 

3.1 Variabel Penelitian
Variabel dalam penelitian ini adalah karakteristik morfologi dan Keragaman biota 
yang terdapat pada hutan mangrove. 

3.2. Populasi dan sampel  

3.2.1. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah vegetasi mangrove yang 
terdapat dipesisir  dusun Wael dengan luas  4000 m2

3.2.2. Sampel

Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 20 % dari luas areal yaitu 800 m2  
dengan teknik pengambilan sampel secara purposive random sampling 
berdasarkan kondisi hutan mangrove dan substrat dengan mengunakan metode
transek dengan luas kuadrat 20x20 m2.

3.3. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini, akan dianalisis secara deskriptif dengan 
memaparkan bentuk-bentuk karakteristik morfologi dengan pola distribusi biota
pada masing-masing spesies mangrove pada zonasi yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.1.  Kondisi Lingkungan Perairan

Lingkungan perairan dusun wael yang alami sangat ideal bagi pertumbuhan hutan 
mangrove itu sendiri serta pertumbuhan dan perkembangan biota-biota yang hidup 
di sekitar hutan mangrove, karena secara biologi kehidupan hutan mangrove dan 
biota-biota lainnya dipengeruhi parameter lingkungan perairan seperti salinitas 



(kadar garam), suhu, pH, dan substrat. Hasil pengukuran parameter lingkungan  
pada perairan hutan mangrove di lokasi penelitian disajikan pada Tebel 01.

Tabel 01. Pengukuran parameter lingkungan pada masing-masing transek pengamatan 
pada lokasi penelitian.

Parameter Satuan
transek

I II III IV
Suhu
Salinitas
pH
ketebalan substrat

°C
‰
-
cm

28
30
7

31

27
31
7

52

27
30
7

28

27
31
7

55

Sumber: Hasil penelitian

Suhu pada suatu lingkungan perairan sangat berperan penting dalam
memilihara kelangsungan hidup dan perkembangbiakan biota-biota yang hidup di 
sekitar perairan hutan mangrove. Suhu rata-rata pada setiap transek menunjukan 
fluktuasi yang relatif kecil. Untuk transek I, II, III, dan IV masing masing adalah 
28°C, 27°C, 27°C dan 27°C. Kondisi ini menggambarkan bahwa suhu hutan 
mangrove di dusun Wael masih normal dalam mendukung kehidupan biota-biota 
serta pertumbuhan hutan mangrove. Kadar Salinitas setiap Transek berfluktuasi 
relatif kecil, pada setiap transek I, II, III, dan IV adalah 30‰, 31‰, 30‰, dan 31‰. 
Menurut Setyawan (2002) Salinitas kawasan mangrove sangat bervariasi, berkisar 
0,5-35 ppt, dengan demikian bahwa kadar salinitas perairan dusun wael berada
dalam kondisi ideal, hal ini karena adanya masukan air laut saat pasang dan air 
tawar dari sungai. Begitupun kadar pH setiap transek pengamatan, adalah 7. 
Kondisi ini menunjukkan bahwa hutan mangrove di perairan Dusun Wael masih 
mendukung kehidupan biota-biota serta hutan mangrove itu sendiri. Menurut 
Suwondo, dkk (2006) kisaran pH 6,5-9 masih mendukung kehidupan perairan 
hutan mangrove. Disamping itu, jenis dan ketebalan substrat yang lempung 
berlumpur, dan lumpur sedikit berpasir dengan ketebalan antara 31cm, sampai 
dengan 55cm. menunjukan karakteristik habitat hutan mangrove di dusun Wael  
sangat baik untuk pertumbuhan vegetasi. Adapun karakteristik substrat dengan 
berbagai jenis mangrove yang terdapat di lokasi penelitian sangat berbeda seperti 
yang terlihat pada tabel (02): 

Tabel 02. karakteristik substrat berbagai jenis mangrove di lokasi penelitian

No Jenis Mangrove
Karakteristik substrat pertransek

I II III IV

1. Avicennia lanata √ - √ -
2. Brugueira parviflora √ - √ -
3. Brugueira gymnorrhiza - - √ -
4. Rhizophora stylosa - √ - √
5. Rhizophora apiculata - √ - √
6. Sonneratia caseolaris - - √ -



7. Acrostichum aureum √ - √ -
Sumber: Hasil penelitian

Keterangan: 
Transek I dan III : karakteristik substratnya lumpur berpasir
Transek II dan IV : karakteristik substratnya berlumpur

Dari hasil yang terdapat pada tabel 02 menunjukan bahwa spesies 
Avicennia lanata,  Brugueira parviflora, Acrostichum aureum , Brugueira 
gymnorrhiza, dan Sonneratia caseolaris memiliki habitat berlumpur berpasir dan 
spesies  Rhizophora stylosa  dan Rhizophora apiculata memiliki substrat 
berlumpur. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa vegetasi hutan mangrove 
memiliki habitat berlumpur dan berpasir, kondisi inilah yang menjadikan ekosistem 
ini kaya akan sumber plasma nutfah.

4.1.2. Karakteristik Morfologi Mangrove

Hasil identifikasi karakteristik morfologi dan kehadiran biota di vegetasi mangrove 
dapat dilihat pada tabel 03. dibawah ini:

Tabel .03. Karakteristik mangrove dengan kehadiran biota  di dusun wael kabupaten Seram 
Bagian Barat.

No
Jenis 
mangrove

KARAKTERISTIK ORGAN  MORFOLOGI MANGROVE
Jenis Biota

Warna daun Bentuk daun
Warna 
batang

Bentuk 
batang

Bentuk 
akar

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Avicennia 
lanata

Sisi atas daun 
hijau 
kekuningan, 
sisi bawah 
daun putih 
kekuningan

Elips, ujung 
membulat. 
Memiliki pilus di 
bagian sisi 
bawah daun

Coklat 
sampai 
dengan 
hitam

Berkayu, kulit 
batang 
bergaris-garis 
tidak 
beraturan

Akar pasak

Cerithium zonatus
Nerita polita
Nerita axuvia

2.
Brugueira 
parviflora

Permukaan 
atas daun 
hijau tua, 
permukaan 
bawah hijau 
muda

Bentuk elips, 
permukaan atas 
daun halus

Abu-abu 
dan coklat 
tua

Berkayu, 
permukaan 
kulit batang 
kasar

Akar lulut 
dan akar 
tunjang 
kecil 

Morula margariticola
Cerithium zonatus
Nerita polita
Littorina scabra
Monodanta labio
Chypeomorus subrevecula

1 2 3 4 5 6 7 8

3.
Bruguiera 
gymnorrhiza

permukaan 
atas daun 
hijau tua, 
permukaan 
bawah hijau 
kekuningan,

Daun tebal, 
ujung runcing, 
bentuk elips 
sampai bulat 
panjang, 

Abu-abu 
kehitaman

Berkayu, 
permukaan
kulit batang 
kasar

akar lutut 
dan akar 
tunjang 
kecil.

Morula margariticola
Littorina scabra
Cerithium zonatus
Nerita axuvia
Ceritidea obsuta
Monodanta labio
Chypomorus subrevicula

4.
Rhizophora 
stylosa

Permukaan 
atas daun 
hijau tua, sisi 
bawah hijau 
kekuningan, 
bertitik-titik 
hitam tidak 
merata

Bentuk lonjong 
dengan lebar 
bagian tengah  
permukaan atas 
daun halus, 
mengkilap, 
ujung 
meruncing 

Coklat  
sampai 
dengan 
hitam

Berkayu, 
permukaan 
kulit batang 
kasar

Akar 
tunjang

Gafrarium tumidum
Gafrarium pectinatum
Gafrarium difaricatum



Sumber, Hasil penelitian

Dari hasil identifikasi pada tabel (03)  menunjukan bahwa karakteristik 
mangrove dengan kehadiran biota yaitu

Jenis Avicennia lanata yaitu pohon yang tumbuh tegak atau menyebar, 
dengan ciri morfologi yaitu akar pasak. Berkayu, kulit batang bergaris-garis tidak 
beraturan, berwarna gelap, coklat hingga hitam. Bagian Sisi atas daun hijau 
kekuningan, sisi bawah daun putih kekuningan, Elips, ujung membulat, memiliki 
pilus di bagian sisi bawah daun. Panjang daun 7-9 cm dan lebar 4,5 cm. Jenis ini 
ditemukan pada habitat lumpur sedikit berpasir dan tanah gundukan, daerah yang 
kering dan toleran terhadap kadar garam yang rendah. Pada jenis ini ditemukan 
kehadiran biota meliputi; Cerithium zonatus, Nerita polita, Nerita axuvia. 

Jenis Bruguiera parviflora yaitu berbentuk pohon dengan karakteristik 
morfologi yaitu akar lulut dan akar tunjang kecil, kulit batang kasar, kulit pohon 
berwarna abu-abu dan coklat tua. Daun tunggal, bentuk elips, permukaan atas 
daun halus, panjang 8-11cm lebar 5,5 cm. Permukaan atas daun hijau tua, 
permukaan bawah hijau muda. Jenis ini ditemukan hidup bersama spesies lain 
seperti Brugueira gymnnorhiza dan Avicennia lanata. dengan kehadiran biota 
meliputi; Morula margariticola, Cerithium zonatus ,Nerita polita ,Littorina scabra 
,Monodanta labio ,Chypeomorus subrevecula.

jenis Brugueira gymnorrhiza yaitu berbentuk pohon dengan memiliki 
karakteristik morfologi yaitu kulit kayu kasar berwarna abu-abu kehitaman. Daun 
tunggal, permukaan atas daun hijau tua, permukaan bawah hijau kekuningan, 
daun tebal, ujung runcing, bentuk elip sampai bulat panjang, ukuran panjang 8-15 
cm, lebar 4-6 cm. memiliki akar lutut dan akar tunjang kecil dengan Kemampuan
toleransi terhadap salinitas rendah. Jenis ini terdapat kehadiran biota meliputi; 
Morula margariticola, Littorina scabra, Cerithium zonatus  , Nerita axuvia , 
Ceritidea obsuta , Monodanta labio dan, Chypomorus subrevicula.

jenis Rhizophora stylosa yaitu berbentuk pohon. Merupakan jenis 
mangrove yang paling dikenal, dimana permukaan atas daun hijau tua, sisi bawah 

5.
Rhizophora 
apiculata

Permukaan 
atas daun 
hijau tua, 
bawah hijau 
muda, 

Permukaan 
halus 
mengkilap, 
ujung runcing, 
bentuk lonjong

Putih 
sampai 
dengan 
Abu-abu 

Berkayu, 
permukaan 
kulit batang 
kasar

Akar 
tunjang

Marsia hiantina
Crassostrea cucullata
Scylla serrata

6.
Acrostichum 
aureum

Daun muda 
hijau
Kecoklatan, 
sporangia 
merah 
kecoklatan

Daun paku, 
majemuk 
menyirip, ujung 
membulat

Hijau 
mudah 
sampai 
dengan 
coklat

Berkayu, 
batang Bulat, 
permukaan 
kulit batang 
licin

Akar 
tunggang 
dan 
berserabut

Cerithium zonatus
Thais acuelata
Cerithidea obsuta

7.
Soneratia 
caseolaris

Permukaan 
atas dan 
bawah daun 
berwarna 
hijau.

Bentuk bulat 
dengan ujung 
membundar

Krem 
sampai 
dengan 
coklat

Berkayu, 
permukaan 
kulit batang 
kasar

Akar 
pasak

Monodanta labio
Littorina scabra
Ceritidae obtuse



hijau kekuningan, bertitik-titik hitam tidak merata , bentuk lonjong dengan lebar 
bagian tengah  permukaan atas daun halus, mengkilap, ujung meruncing, panjang 
9-13 cm, lebar 6,5-9 cm. Kulit pohon berwarna coklat sampai dengan hitam, 
memiliki akar tunjang. Dengan habitat di tepi laut dan dijadikan sebagai pioner 
bagi vegetasi mangrove. Jenis ini ditemukan jenis biota meliputi; Gafrarium 
tumidum, Gafrarium pectinatum , Gafrarium difaricatum.

Jenis Rhizophora apiculata yaitu berbentuk pohon, dengan karakteristik 
morfologi yaitu batang berkayu, kulit kasar, kulit luar batang berwarna putih sampai 
dengan abu-abu. Daun: permukaan halus mengkilap, ujung runcing dengan duri, 
bentuk lonjong, ukuran panjang 9-20 cm, lebar 9,5 cm. Permukaan atas daun hijau 
tua, bawah hijau muda. Memiliki akar tunjang. Jenis ini memiliki habitat dengan 
susbtrat lumpur berliat. Jenis mangrove ini ditemukan kehadiran biota meliputi; 
Marsia hiantina, Crassostrea cucullata, Scylla serrata.

Jenis Sonneratia caseolaris yaitu berbentuk pohon dengan karakteristik 
morfologi yaitu memilkiki akar pasak, permukaan kulit batang kasar berwarna krem 
sampai dengan coklat, permukaan atas dan bawah daun berwarna hijau, bentuk 
daun bulat dengan ujung membundar, panjang daun 5-7,5 cm dan lebar 2-5 cm. 
dan menyukai salinitas rendah. Jenis ini ditemukan kehadiran biota meliputi; 
Monodanta labio, Littorina scabra , Ceritidae obtuse.

Jenis Acrostichum aureum yaitu berbentuk semak dengan karakteristik 
morfologi akar tunggang dan berserabut, batang berkayu, bulat, licin, berwarna 
hijau mudah sampai dengan coklat. Daun paku, majemuk menyirip, ujung 
membulat. Panjang 1,5-4 cm, lebar 2 cm. Daun muda hijau kecoklatan, sporangia 
hijau kecoklatan. Dengan habitat substrat dengan karakteristik lumpur berupa 
lumpur gundukan sedikit berpasir. Terdapat di bagian belakang hutan mangrove.
Ditemukan jenis biota meliputi; Cerithium zonatus, Thais aculeate, Cerithidea 
obtuse .

4.1.3. Nilai indeks keragaman jenis biota

Tabel 04. Nilai Indeks Keragaman Jenis Biota di dusun wael kabupaten seram bagian barat

No Jenis Biota Jumlah Spesies Pi=ni/N Log Pi Pi log Pi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nerita polita 
Nerita axuvia
Monodanta labio
Littorina scabra 
Cerithium zonatus 
Clypeomorus subrevicula 
Cerithidae obtuse 
Morula margariticola 
Thais acuelata 
Gafrarium tumidum 

30
25
31
35
60
35
35
25
19
20

0.053
0.044
0.055
0.062
0.106
0.062
0.062
0.044
0.033
0.035

-1.275
-1.356
-1.259
-1.207
-0.974
-1.207
-1.207
-1.356
-1.422
-1.455

-0.067
-0.059
-0.069
-0.074
-0.103
-0.074
-0.074
-0.059
-0.048
-0.050



11
12
13
14
15

Gafrarium pectinatum 
Gafrarium difaricatum 
Marsia hiantina 
Crassostrea cucullata 
Scylla serrata 

25
30
50
55
20

0.044
0.053
0.089
0.098
0.035

-1.356
-1.275
-1.050
-1.008
-1.445

-0.059
-0.067
-0.093
-0.098
-0.050

Total 495 0.877 -18.862 -1.044
H¹ = -Pi log Pi = -(-1.044) = 1.044

Sumber hasil Penelitian 

Hasil analisis menunjukan bahwa indeks keragaman Cerithium zonatus yang 
memiliki tingkat keragaman yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan jumlah 
kehadiran individu jenis lain. Cerithium zonatus menempati urutan pertama dengan 
jumlah jenis 60, dengan indeks keragaman (0,103) sedangkan nilai indeks 
keragaman terendah dijumpai pada jenis Thais aculeata dengan jumlah jenis 19 
dengan indeks keragaman (0,048) dengan tingkat keragaman secara umum 
vegetasi mangove di daerah pesisir dusun wael yaitu (-1,044) dalam kategori 
tinggi.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Karakteristik Mangrove

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian zonasi terkait dengan 
respons jenis tanaman terhadap salinitas, pasang-surut dan keadaan substrat 
(Irwanto 2006). Menurut Setyawan (2002), kondisi substrat merupakan salah satu 
penyebab terbentuknya zonasi penyebaran hewan dan tumbuhan, misalnya 
kepiting yang berbeda menempati kondisi substrat yang berbeda. Kondisi 
lingkungan pada setiap zona berbeda-beda, memungkinkan penyebaran 
organisme terbatas pada zona tertentu, namun spesies yang beradaptasi dengan 
baik mampu hidup pada area yang lebih luas Setyawan (2002), misalnya jenis 
tumbuhan yang hidup pada daerah substrat berpasir seperti Avicennia sp dan 
Bruguiera sp mampu hidup dan beradaptasi pada daerah substrat berlumpur 
seperti Rhizophora sp, penyebaran bibit biasanya terbawa oleh arus air atau ada 
kontribusi dari masyarakat setempat yang sengaja ingin membudidayakan. Tetapi 
apabila tumbuhan tersebut tidak mampu beradaptasi dengan baik, maka tumbuhan 
tersebut tidak dapat tumbuh pada daerah tersebut. Untuk substrat berlumpur 
berada di bagian depan tepi laut sampai di bagian dalam hutan mangrove, substrat 
ini cocok untuk pertumbuhan dan perkembangan mangrove jenis Rhyzophora spp.
Hal ini dapat dilihat dari banyaknya sebaran mangrove jenis Rhyzophora stylosa
yang lebih menguasai bagian depan tepi laut dusun Wael, kemudian di susul oleh 
Rhyzophora apiculata.

4.2.2. Keragaman Biota Pada Hutan Mangrove

Nilai keragaman tertinggi jenis Cerithium zonatus disebabkan karena mudah 
beradaptasi dan cepat berkembangbiak. Disamping itu, jenis ini menempel pada 



substrat berlumpur, biasanya mereka berkelompok dalam mempertahankan diri 
dari serangan musuh (predator) dan berkembangbiak dalam kondisi 
mengelompok. Dan jenis biota Thais aculeata memiliki tingkat keragaman rendah 
disebabkan karena hasil perkembangbiakan yang lambat karena satu individu 
dengan individu yang lain tersebar pada jarak yang cukup jauh. Hal ini 
mengakibatkan pertemuan antara jenis untuk proses berkembangbiak jadi 
terhambat, dan jenis ini juga tidak menempel pada substrat berlumpur tetapi 
menempel pada akar mangrove, sehingga apabila terdapat ombak yang keras 
hewan tersebut tidak bisa bertahan hidup, karena jenis ini menyesuaikan diri 
dengan lingkungan tersebut dan tidak bisa menahan gerakan ombak yang datang, 
biasanya jenis tersebut bisa menguburkan diri pada subsrat (Dhama, 1992).  
Menurut Nybaken (1992) bahwa faktor fisik lingkungan yang sangat berpengaruh
terhadap bentuk adaptasi, tingkah laku maupun struktur tubuh salah satunya 
adalah dengan jalan memperbesar ukuran tubuh dari jenis biota yang hidup pada 
hutan mangrove. Hal ini di perkuat oleh Nontji (1987) bahwa molusca dan 
crustacea pada hutan mangrove mempunyai kemampuan untuk melindungi diri 
dari kekeringan atau dengan jalan memperbesar ukuran tubuh sehingga dapat 
terhindar dari terpaan gelombang saat air pasang. Habitat yang paling disukai dan 
paling padat organismenya adalah substrat berlumpur dalam hal ini memperoleh 
bahan makanan zat-zat organik yang terdapat pada lumpur sangat tersedia karena 
pada lingkungan lumpur ini pula terdapat kandungan kalsium, yang dapat 
menguntungkan bagi organisme. Selain jenis substrat juga ada hal yang
menyebabkan tinggi rendanya nilai keragaman yaitu pengaruh lingkungan dari 
perairan. 

Sebagaimana di tegaskan Michael (1995) keragaman sangat penting dalam 
menentukan batas kerusakan yang dilakukan terhadap sistem alam dan campur 
tangan manusia, jumlah spesies dalam komunitas adalah penting dari segi ekologi 
karena keragaman spesies tampaknya bertambah bila komunitas menjadi stabil. 
Gangguan terhadap biota menyebabkan penurunan yang nyata dalam keragaman
serta menpengaruhi ekosistem hutan mangrove secara langsung. Kecocokan dan 
kesesuaian sebagai individu spesies tertentu terhadap suatu habitat turut  
mempengaruhi keragaman jenis suatu spesies seperti dikatakan oleh Michael 
(1995) bahwa sejumlah kecil individu spesies tertentu menyerbu habitat baru yang 
disukai, maka jumlah akan semakin bertambah, sehingga terjadilah proses 
persaingan antara spesies yang berbeda untuk menempati ruang tersebut 
sehingga organisme yang saling mirip cenderung menempati habitat yang sama 
atas lingkungannya.

KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka 
dapat disimpulkan bahwa hutan mangrove yang terdapat pada perairan Dusun 
Wael Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki 7 jenis 



yaitu (1) jenis Avicennia lanata, dengan kehadiran biota dengan jenis Cerithium 
zonatus, Nerita polita, Nerita axuvia, (2) Bruguiera gymnorrhiza, terdapat jenis 
biota Morula margariticola, Littorina scabra, Cerithium zonatus, Nerita axuvia, 
Ceritidea obsuta, Monodanta labio, Chypomorus subrevicula. (3) Bruguiera 
parviflora, dengan kehadiran jenis biota Morula margariticola ,Cerithium zonatus 
,Nerita polita ,Littorina scabra ,Monodanta labio ,Chypeomorus subrevecula, (4)
Rhizophora stylosa, dengan kehadiran jenis biota Gafrarium tumidum, Gafrarium 
pectinatum , Gafrarium difaricatum, (5) Rhizophora apiculata, dengan kehadiran 
biota Marsia hiantina , Crassostrea cucullata , Scylla serrata, (6) Sonneratia 
caseolaris, dengan kehadiran biota ; Monodanta labio, Littorina scabra , Ceritidae 
obtuse, dan (7) Acrostichum aureum. Dengan kehadiran biota Cerithium 
zonatus, Thais aculeate, Cerithidea obtuse .

Analisis tingkat keragaman Jenis biota pada hutan mangrove yang 
ditemukan sebanyak 15 jenis (spesies) dengan indeks keragaman meliputi Nerita 
polita (0,067) Nerita axuvia (0,059), Monodanta labio (0,069), Littorina scabra 
(0,074), Cerithium zonatus (0,103), Clypeomorus subrevicula (0,074) Cerithidae 
obsuta (0,074), Morula margariticola (0,059), Thais aculeata (0,048), Gafrarium 
tumidum (0,050), Gafrarium pectinatum (0,059), Gafrarium difaricatum (0,067), 
Marsia hiantina (0,093), Crassostrea cucullata (0,098), Scylla serrata (0,050).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diharapkan dalam Pemanfaatan 
Sumber Daya Alam pada vegetasi mangrove secara baik dan bijaksana sehingga 
pelestarian vegetasi mangrove dapat terjaga demi keberlanjutan vegetasi dengan 
berbagai biota yang terdapat didalamnya.
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Abstrak

Karakteristik dan kehadiran biota pada vegetasi mangrove Dusun Wael Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki tujuan untuk mengetahui karakteristik vegetasi mangrove berdasakan kehadiran biota dan indeks keragaman, dengan ukuran  sampel sebesar 20 % dari luas areal yaitu 800 m2  dengan teknik pengambilan sampel secara purposive random sampling berdasarkan kondisi hutan mangrove dan substrat yang terdiri dari 4 transek dengan luas kuadrat 20x20 m2. dengan memaparkan bentuk-bentuk karakteristik morfologi dengan pola distribusi biota pada masing-masing spesies mangrove pada zonasi yang berbeda.

Hasil analisis menunjukan bahwa dusun wael memiliki 7 jenis yaitu (1) jenis Avicennia lanata, dengan kehadiran biota dengan jenis Cerithium zonatus, Nerita polita, Nerita axuvia, (2) Bruguiera gymnorrhiza, terdapat jenis biota Morula margariticola, Littorina scabra, Cerithium zonatus, Nerita axuvia, Ceritidea obsuta, Monodanta labio, Chypomorus subrevicula. (3) Bruguiera parviflora, dengan kehadiran jenis biota Morula margariticola ,Cerithium zonatus ,Nerita polita ,Littorina scabra ,Monodanta labio ,Chypeomorus subrevecula,  (4) Rhizophora stylosa, dengan kehadiran jenis biota Gafrarium tumidum, Gafrarium pectinatum , Gafrarium difaricatum, (5) Rhizophora apiculata, dengan kehadiran biota Marsia hiantina , Crassostrea cucullata , Scylla serrata,  (6) Sonneratia caseolaris,  dengan kehadiran biota ; Monodanta labio, Littorina scabra , Ceritidae obtuse, dan (7) Acrostichum aureum.  Dengan kehadiran biota Cerithium zonatus, Thais aculeate, Cerithidea obtuse . dengan indeks keragaman meliputi Nerita polita (0,067) Nerita axuvia (0,059), Monodanta labio (0,069), Littorina scabra (0,074), Cerithium zonatus (0,103), Clypeomorus subrevicula (0,074) Cerithidae obsuta (0,074), Morula margariticola (0,059), Thais aculeata (0,048), Gafrarium tumidum (0,050), Gafrarium pectinatum (0,059), Gafrarium difaricatum (0,067), Marsia hiantina (0,093), Crassostrea cucullata (0,098), Scylla serrata (0,050).

Ekosistem hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem yang memiliki produktivitas tinggi dibandingkan ekosistem lain dengan dekomposisi bahan organik yang tinggi, dan menjadikannya sebagai mata rantai ekologis yang sangat penting bagi kehidupan mahluk hidup yang berada di perairan sekitarnya

Key word: Karakteristik, keragaman biota pada vegetasi mangrove





A. Latar belakang

Ekosistem hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem yang memiliki produktivitas tinggi dibandingkan ekosistem lain dengan dekomposisi bahan organik yang tinggi, dan menjadikannya sebagai mata rantai ekologis yang sangat penting bagi kehidupan mahluk hidup yang berada di perairan sekitarnya. materi organik menjadikan hutan mangrove sebagai tempat sumber makanan dan tempat asuhan berbagai biota seperti ikan, udang dan kepiting. Produksi ikan dan udang di perairan laut sangat bergantung dengan produksi serasah yang dihasilkan oleh hutan mangrove. Berbagai kelompok moluska ekonomis juga sering ditemukan berasosiasi dengan tumbuhan penyusun hutan mangrove. Selain ikan, udang, dan moluska, biota yang juga banyak ditemukan di perairan pantai mangrove seperti cacing laut (polychaeta). Polychaeta secara ekologi berperan penting sebagai makanan hewan dasar seperti ikan dan udang (Bruno et al., 1998). Pada ekosistem terumbu karang, polychaeta turut menyumbang kalsium karbonat (CaCO3). Dan adanya spesies tertentu seperti Capitella capitata yang dapat digunakan sebagai indikator pencemaran perairan (Poclington dan Wells, 1992).  

Mangrove memiliki karakteristik yang dipengaruhi oleh topografi pantai baik estuari atau muara sungai, dan daerah delta  yang terlindung. Daerah tropis dan sub tropis mangrove merupakan ekosistem yang terdapat di antara daratan dan lautan. Pada kondisi yang sesuai mangrove akan membentuk hutan yang ekstensif dan produktif. Secara karakteristik hutan mangrove mempunyai habitat dekat pantai. Sebagaimana menurut FAO (1982) bahwa hutan mangrove merupakan jenis maupun komunitas tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut. Mangrove mempunyai kecenderungan membentuk kerapatan dan keragaman struktur tegakan yang berperan sebagai perangkap endapan dan perlindungan terhadap erosi pantai. Sedimen dan biomassa tumbuhan mempunyai kaitan erat dalam memelihara efisiensi dan berperan sebagai penyangga antara laut dan daratan. Disamping itu memiliki kapasitasnya sebagai penyerap energi gelombang dan menghambat intrusi air laut ke daratan. 

Lugo dan Snedaker (1974) mengidentifkasi mangrove dalam enam jenis kelompok (komunitas) berdasar pada bentuk hutan, proses geologi dan hidrologi dengan karakteristik yang di tentukan oleh kondisi lingkungan yaitu kedalaman, kisaran kadar garam serta frekuwensi penggenangan dengan produksi primer, dekomposisi serasah dan ekspor karbon dengan perbedaan dalam tingkat daur ulang nutrien, dan komponen penyusun kelompok organisme, yang menjadikannya sebagai ekosistem yang kompleks dan sangat berperan baik secara biologi maupun ekologi. 

Dusun Wael merupakan salah satu daerah pesisir di kabupaten seram bagian barat yang memiliki komunitas hutan mangrove dengan tingkat keanekaragaman yang cukup tinggi hal ini menyebabkan daerah ini dijadikan sebagai tempat untuk mencari nafkah bagi masyarakat pesisir dusun wael, dengan memanfaatkan berbagai potensi flora dan fauna yang terdapat ekosistem mangrove. Olehnya itu untuk menjaga kelestarian hutan mangrove di daerah ini maka dirasakan perlu untuk diketahui tentang Karakteristik dari setiap jenis mangrove serta biota yang hidup  sehingga memungkinkan masyarakat dapat dengan mudah untuk  memanfaatkan potensi fauna hutan mangove dengan tidak merusak habitat maupun ekosistem yang ada atau dengan kata lain pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang ada secara mudah dan teukur dengan demikian hutan mangrove dapat dilestarikan keberadaannya.





3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah menggunakan tipe penelitian deskriptif dimana untuk melihat karakteristik morfologi dan keragaman biota di hutan mangrove dusun Wael barat kabupaten Seram bagian barat. 

3.1 Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah karakteristik morfologi dan Keragaman biota yang terdapat pada hutan mangrove. 

3.2. Populasi dan sampel  

3.2.1. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah vegetasi mangrove yang terdapat dipesisir  dusun Wael dengan luas  4000 m2

3.2.2. Sampel

Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 20 % dari luas areal yaitu 800 m2  dengan teknik pengambilan sampel secara purposive random sampling berdasarkan kondisi hutan mangrove dan substrat dengan mengunakan metode transek dengan luas kuadrat 20x20 m2.

3.3. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, akan dianalisis secara deskriptif dengan memaparkan bentuk-bentuk karakteristik morfologi dengan pola distribusi biota pada masing-masing spesies mangrove pada zonasi yang berbeda. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.1.  Kondisi Lingkungan Perairan

Lingkungan perairan dusun wael yang alami sangat ideal bagi pertumbuhan hutan mangrove itu sendiri serta pertumbuhan dan perkembangan biota-biota yang hidup di sekitar hutan mangrove, karena secara biologi kehidupan hutan mangrove dan biota-biota lainnya dipengeruhi parameter lingkungan perairan seperti salinitas (kadar garam), suhu, pH, dan substrat. Hasil pengukuran parameter lingkungan  pada perairan hutan mangrove di lokasi penelitian disajikan pada Tebel 01.

Tabel 01. Pengukuran parameter lingkungan pada masing-masing transek pengamatan pada lokasi penelitian.



		Parameter

		Satuan

		transek



		

		

		I

		II

		III

		IV



		Suhu

Salinitas

pH

ketebalan substrat

		°C

‰

-

cm

		28

30

7

31

		27

31

7

52

		27

30

7

28

		27

31

7

55





Sumber: Hasil penelitian

Suhu pada suatu lingkungan perairan sangat berperan penting dalam memilihara kelangsungan hidup dan perkembangbiakan biota-biota yang hidup di sekitar perairan hutan mangrove. Suhu rata-rata pada setiap transek menunjukan fluktuasi yang relatif kecil. Untuk transek I, II, III, dan IV masing masing adalah 28°C, 27°C, 27°C dan 27°C. Kondisi ini menggambarkan bahwa suhu hutan mangrove di dusun Wael masih normal dalam mendukung kehidupan biota-biota serta pertumbuhan hutan mangrove. Kadar Salinitas setiap Transek berfluktuasi relatif kecil, pada setiap transek I, II, III, dan IV adalah 30‰, 31‰, 30‰, dan 31‰. Menurut Setyawan (2002) Salinitas kawasan mangrove sangat bervariasi, berkisar 0,5-35 ppt, dengan demikian bahwa kadar salinitas perairan dusun wael berada dalam kondisi ideal, hal ini karena adanya masukan air laut saat pasang dan air tawar dari sungai. Begitupun kadar pH setiap transek pengamatan, adalah 7. Kondisi ini menunjukkan bahwa hutan mangrove di perairan Dusun Wael masih mendukung kehidupan biota-biota serta hutan mangrove itu sendiri. Menurut Suwondo, dkk (2006) kisaran pH 6,5-9 masih mendukung kehidupan perairan hutan mangrove. Disamping itu, jenis dan ketebalan substrat yang lempung berlumpur, dan lumpur sedikit berpasir dengan ketebalan  antara  31cm, sampai dengan 55cm. menunjukan karakteristik habitat hutan mangrove  di dusun Wael  sangat baik untuk pertumbuhan vegetasi. Adapun karakteristik substrat dengan berbagai jenis mangrove yang terdapat di lokasi penelitian sangat berbeda seperti yang terlihat pada tabel  (02): 

Tabel 02. karakteristik substrat berbagai jenis mangrove di lokasi penelitian



		No

		Jenis Mangrove

		Karakteristik substrat pertransek



		

		

		I

		II

		III

		IV



		1.

		Avicennia lanata

		√

		-

		√

		-



		2.

		Brugueira parviflora

		√

		-

		√

		-



		3.

		Brugueira gymnorrhiza

		-

		-

		√

		-



		4.

		Rhizophora stylosa

		-

		√

		-

		√



		5.

		Rhizophora apiculata

		-

		√

		-

		√



		6.

		Sonneratia caseolaris

		-

		-

		√

		-



		7.

		Acrostichum aureum

		√

		-

		√

		-





Sumber: Hasil penelitian

Keterangan: 

Transek I dan III	: karakteristik substratnya lumpur berpasir

Transek II dan IV	: karakteristik substratnya berlumpur



Dari hasil yang terdapat pada tabel 02 menunjukan bahwa spesies Avicennia lanata,  Brugueira parviflora, Acrostichum aureum , Brugueira gymnorrhiza, dan Sonneratia caseolaris memiliki habitat berlumpur berpasir dan spesies  Rhizophora stylosa  dan Rhizophora apiculata memiliki substrat berlumpur. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa vegetasi hutan mangrove memiliki habitat berlumpur dan berpasir, kondisi inilah yang menjadikan ekosistem ini kaya akan sumber plasma nutfah.



4.1.2. Karakteristik Morfologi Mangrove

Hasil identifikasi karakteristik morfologi dan kehadiran biota di vegetasi mangrove dapat dilihat pada tabel 03. dibawah ini:

Tabel .03. Karakteristik mangrove dengan kehadiran biota  di dusun wael kabupaten Seram Bagian Barat.

		No

		Jenis mangrove

		KARAKTERISTIK ORGAN  MORFOLOGI MANGROVE

		Jenis Biota



		

		

		Warna daun

		Bentuk daun

		Warna batang

		Bentuk batang

		Bentuk akar

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1.

		Avicennia lanata

		Sisi atas daun hijau kekuningan, sisi bawah daun putih kekuningan

		Elips, ujung membulat. Memiliki pilus di bagian sisi bawah daun

		Coklat sampai dengan hitam

		Berkayu, kulit batang bergaris-garis tidak beraturan

		Akar pasak

		Cerithium zonatus

Nerita polita

Nerita axuvia





		2.

		Brugueira parviflora

		Permukaan atas daun hijau tua, permukaan bawah hijau muda

		Bentuk elips, permukaan atas daun halus

		Abu-abu dan coklat tua

		Berkayu, permukaan kulit batang kasar

		Akar lulut dan akar tunjang kecil 

		Morula margariticola

Cerithium zonatus

Nerita polita

Littorina scabra

Monodanta labio

Chypeomorus subrevecula





		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		3.

		Bruguiera gymnorrhiza

		permukaan atas daun hijau tua, permukaan bawah hijau kekuningan,

		Daun tebal, ujung runcing, bentuk elips sampai bulat panjang, 

		Abu-abu kehitaman

		Berkayu, permukaan kulit batang kasar

		akar lutut dan akar tunjang kecil.

		Morula margariticola

Littorina scabra

Cerithium zonatus

Nerita axuvia

Ceritidea obsuta

Monodanta labio

Chypomorus subrevicula



		4.

		Rhizophora stylosa

		Permukaan atas daun hijau tua, sisi bawah hijau kekuningan, bertitik-titik hitam tidak merata

		Bentuk lonjong dengan lebar bagian tengah  permukaan atas daun halus, mengkilap, ujung meruncing 

		Coklat  sampai dengan hitam

		Berkayu, permukaan kulit batang kasar

		Akar tunjang

		Gafrarium tumidum

Gafrarium pectinatum

Gafrarium difaricatum





		5.

		Rhizophora apiculata

		Permukaan atas daun hijau tua, bawah hijau muda, 

		Permukaan halus mengkilap, ujung runcing, bentuk lonjong

		Putih sampai dengan Abu-abu 

		Berkayu, permukaan kulit batang kasar

		Akar tunjang

		Marsia hiantina

Crassostrea cucullata

Scylla serrata





		6.

		Acrostichum aureum

		Daun muda hijau

Kecoklatan, sporangia merah kecoklatan

		Daun paku, majemuk menyirip, ujung membulat

		Hijau mudah sampai dengan coklat

		Berkayu, batang Bulat, permukaan kulit batang licin

		Akar tunggang dan berserabut

		

Cerithium zonatus

Thais acuelata

Cerithidea obsuta





		7.

		Soneratia caseolaris

		Permukaan atas dan bawah daun berwarna hijau.

		Bentuk bulat dengan ujung membundar

		Krem sampai dengan coklat

		Berkayu, permukaan kulit batang kasar

		Akar pasak

		Monodanta labio

Littorina scabra

Ceritidae obtuse





	Sumber, Hasil penelitian 



Dari hasil identifikasi pada tabel (03)  menunjukan bahwa karakteristik mangrove dengan kehadiran biota yaitu 



Jenis Avicennia lanata yaitu pohon yang tumbuh tegak atau menyebar, dengan ciri morfologi yaitu akar pasak. Berkayu, kulit batang bergaris-garis tidak beraturan, berwarna gelap, coklat hingga hitam. Bagian Sisi atas daun hijau kekuningan, sisi bawah daun putih kekuningan, Elips, ujung membulat, memiliki pilus di bagian sisi bawah daun. Panjang daun 7-9 cm dan lebar 4,5 cm. Jenis ini ditemukan pada habitat lumpur sedikit berpasir dan tanah gundukan, daerah yang kering dan toleran terhadap kadar garam yang rendah. Pada jenis ini ditemukan kehadiran biota meliputi; Cerithium zonatus, Nerita polita, Nerita axuvia. 



Jenis Bruguiera parviflora yaitu berbentuk pohon  dengan karakteristik morfologi yaitu akar lulut dan akar tunjang kecil, kulit batang kasar, kulit pohon berwarna abu-abu dan coklat tua. Daun tunggal, bentuk elips, permukaan atas daun halus, panjang 8-11cm lebar 5,5 cm. Permukaan atas daun hijau tua, permukaan bawah hijau muda. Jenis ini ditemukan hidup bersama spesies lain seperti Brugueira gymnnorhiza dan Avicennia lanata. dengan kehadiran biota meliputi; Morula margariticola, Cerithium zonatus ,Nerita polita ,Littorina scabra ,Monodanta labio ,Chypeomorus subrevecula.

jenis Brugueira gymnorrhiza yaitu berbentuk pohon dengan memiliki karakteristik morfologi yaitu kulit kayu kasar berwarna abu-abu kehitaman. Daun tunggal, permukaan atas daun hijau tua, permukaan bawah hijau kekuningan, daun tebal, ujung runcing, bentuk elip sampai bulat panjang, ukuran panjang 8-15 cm, lebar 4-6 cm. memiliki akar lutut dan akar tunjang kecil dengan Kemampuan toleransi terhadap salinitas rendah. Jenis ini terdapat kehadiran biota meliputi; Morula margariticola, Littorina scabra, Cerithium zonatus  , Nerita axuvia , Ceritidea obsuta , Monodanta labio dan, Chypomorus subrevicula.

jenis Rhizophora stylosa yaitu berbentuk pohon. Merupakan  jenis mangrove yang paling dikenal, dimana permukaan atas daun hijau tua, sisi bawah hijau kekuningan, bertitik-titik hitam tidak merata , bentuk lonjong dengan lebar bagian tengah  permukaan atas daun halus, mengkilap, ujung meruncing, panjang 9-13 cm, lebar 6,5-9 cm. Kulit pohon berwarna coklat sampai dengan hitam, memiliki akar tunjang.  Dengan habitat di tepi laut dan dijadikan sebagai pioner bagi vegetasi mangrove. Jenis ini ditemukan jenis biota meliputi; Gafrarium tumidum, Gafrarium pectinatum , Gafrarium difaricatum.

Jenis Rhizophora apiculata yaitu berbentuk pohon, dengan karakteristik morfologi yaitu batang berkayu, kulit kasar, kulit luar batang berwarna putih sampai dengan abu-abu. Daun: permukaan halus mengkilap, ujung runcing dengan duri, bentuk lonjong, ukuran panjang 9-20 cm, lebar 9,5 cm. Permukaan atas daun hijau tua, bawah hijau muda. Memiliki akar tunjang. Jenis ini memiliki habitat dengan  susbtrat lumpur berliat. Jenis mangrove ini ditemukan kehadiran biota meliputi; Marsia hiantina, Crassostrea cucullata, Scylla serrata.

Jenis Sonneratia caseolaris yaitu berbentuk pohon dengan karakteristik morfologi yaitu memilkiki akar pasak, permukaan kulit batang kasar berwarna krem sampai dengan coklat, permukaan atas dan bawah daun berwarna hijau, bentuk daun bulat dengan ujung membundar, panjang daun 5-7,5 cm dan lebar 2-5 cm. dan menyukai salinitas rendah. Jenis ini ditemukan kehadiran biota meliputi; Monodanta labio, Littorina scabra , Ceritidae obtuse.

Jenis Acrostichum aureum yaitu berbentuk semak dengan karakteristik morfologi akar tunggang dan berserabut, batang berkayu, bulat, licin, berwarna hijau mudah sampai dengan coklat. Daun paku, majemuk menyirip, ujung membulat. Panjang 1,5-4 cm, lebar 2 cm. Daun muda hijau kecoklatan, sporangia hijau kecoklatan. Dengan habitat substrat dengan karakteristik lumpur berupa lumpur gundukan sedikit berpasir. Terdapat di bagian belakang hutan mangrove. Ditemukan jenis biota meliputi; Cerithium zonatus, Thais aculeate, Cerithidea obtuse .

4.1.3. Nilai indeks keragaman jenis biota

Tabel 04. Nilai Indeks Keragaman Jenis Biota di dusun wael kabupaten seram bagian barat

		No

		Jenis Biota

		Jumlah Spesies

		Pi=ni/N

		Log Pi

		Pi log Pi



		1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

		Nerita polita 

Nerita axuvia

Monodanta labio

Littorina scabra 

Cerithium zonatus 

Clypeomorus subrevicula 

Cerithidae obtuse 

Morula margariticola 

Thais acuelata 

Gafrarium tumidum 

Gafrarium pectinatum 

Gafrarium difaricatum 

Marsia hiantina 

Crassostrea cucullata 

Scylla serrata 

		30

25

31

35

60

35

35

25

19

20

25

30

50

55

20

		0.053

0.044

0.055

0.062

0.106

0.062

0.062

0.044

0.033

0.035

0.044

0.053

0.089

0.098

0.035

		-1.275

-1.356

-1.259

-1.207

-0.974

-1.207

-1.207

-1.356

-1.422

-1.455

-1.356

-1.275

-1.050

-1.008

-1.445

		-0.067

-0.059

-0.069

-0.074

-0.103

-0.074

-0.074

-0.059

-0.048

-0.050

-0.059

-0.067

-0.093

-0.098

-0.050



		

		Total 

		495

		0.877

		-18.862

		-1.044



		

		H¹ = -Pi log Pi = -(-1.044) = 1.044





Sumber hasil Penelitian 

Hasil analisis menunjukan bahwa indeks keragaman Cerithium zonatus yang memiliki tingkat keragaman yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan jumlah kehadiran individu jenis lain. Cerithium zonatus menempati urutan pertama dengan jumlah jenis 60, dengan indeks keragaman (0,103) sedangkan nilai indeks keragaman terendah dijumpai pada jenis Thais aculeata dengan jumlah jenis 19 dengan indeks keragaman (0,048) dengan tingkat keragaman secara umum vegetasi mangove di daerah pesisir dusun wael yaitu (-1,044) dalam kategori tinggi.

4.2.  Pembahasan

4.2.1. Karakteristik Mangrove

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian zonasi terkait dengan respons jenis tanaman terhadap salinitas, pasang-surut dan keadaan substrat (Irwanto 2006). Menurut Setyawan (2002), kondisi substrat merupakan salah satu penyebab terbentuknya zonasi penyebaran hewan dan tumbuhan, misalnya kepiting yang berbeda menempati kondisi substrat yang berbeda. Kondisi lingkungan pada setiap zona berbeda-beda, memungkinkan penyebaran organisme terbatas pada zona tertentu, namun spesies yang beradaptasi dengan baik mampu hidup pada area yang lebih luas Setyawan (2002), misalnya jenis tumbuhan yang hidup pada daerah substrat berpasir seperti Avicennia sp dan Bruguiera sp mampu hidup dan beradaptasi pada daerah substrat berlumpur seperti Rhizophora sp, penyebaran bibit biasanya terbawa oleh arus air atau ada kontribusi dari masyarakat setempat yang sengaja ingin membudidayakan. Tetapi apabila tumbuhan tersebut tidak mampu beradaptasi dengan baik, maka tumbuhan tersebut tidak dapat tumbuh pada daerah tersebut. Untuk substrat berlumpur berada di bagian depan tepi laut sampai di bagian dalam hutan mangrove, substrat ini cocok untuk pertumbuhan dan perkembangan mangrove jenis Rhyzophora spp. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya sebaran mangrove jenis Rhyzophora stylosa yang lebih menguasai bagian depan tepi laut dusun Wael, kemudian di susul oleh Rhyzophora apiculata.

4.2.2. Keragaman Biota Pada Hutan Mangrove



Nilai keragaman tertinggi jenis Cerithium zonatus disebabkan karena mudah beradaptasi dan cepat berkembangbiak. Disamping itu, jenis ini menempel pada substrat berlumpur, biasanya mereka berkelompok dalam mempertahankan diri dari serangan musuh (predator) dan berkembangbiak dalam kondisi mengelompok.  Dan jenis biota Thais aculeata memiliki tingkat keragaman rendah disebabkan karena hasil perkembangbiakan yang lambat karena satu individu dengan individu yang lain tersebar pada jarak yang cukup jauh. Hal ini mengakibatkan pertemuan antara jenis untuk proses berkembangbiak jadi terhambat, dan jenis ini juga tidak menempel pada substrat berlumpur tetapi menempel pada akar mangrove, sehingga apabila terdapat ombak yang keras hewan tersebut tidak bisa bertahan hidup, karena jenis ini menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut dan tidak bisa menahan gerakan ombak yang datang, biasanya jenis tersebut bisa menguburkan diri pada subsrat (Dhama, 1992).  Menurut Nybaken (1992) bahwa faktor fisik lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap bentuk adaptasi, tingkah laku maupun struktur tubuh salah satunya adalah dengan jalan memperbesar ukuran tubuh dari jenis biota yang hidup pada hutan mangrove. Hal ini di perkuat oleh Nontji (1987) bahwa molusca dan crustacea pada hutan mangrove mempunyai kemampuan untuk melindungi diri dari kekeringan atau dengan jalan memperbesar ukuran tubuh sehingga dapat terhindar dari terpaan gelombang saat air pasang. Habitat yang paling disukai dan paling padat organismenya adalah substrat berlumpur dalam hal ini memperoleh bahan makanan zat-zat organik yang terdapat pada lumpur sangat tersedia karena pada lingkungan lumpur ini pula terdapat kandungan kalsium, yang dapat menguntungkan bagi organisme. Selain jenis substrat juga ada hal yang menyebabkan tinggi rendanya nilai keragaman yaitu pengaruh lingkungan dari perairan. 

Sebagaimana di tegaskan  Michael (1995) keragaman sangat penting dalam menentukan batas kerusakan yang dilakukan terhadap sistem alam dan campur tangan manusia, jumlah spesies dalam komunitas adalah penting dari segi ekologi karena keragaman spesies tampaknya bertambah bila komunitas menjadi stabil. Gangguan terhadap biota menyebabkan penurunan yang nyata dalam keragaman serta menpengaruhi ekosistem hutan mangrove secara langsung. Kecocokan dan kesesuaian sebagai individu spesies tertentu terhadap suatu habitat turut  mempengaruhi keragaman jenis suatu spesies seperti dikatakan oleh Michael (1995) bahwa sejumlah kecil individu spesies tertentu menyerbu habitat baru yang disukai, maka jumlah akan semakin bertambah, sehingga terjadilah proses persaingan antara spesies yang berbeda untuk menempati ruang tersebut sehingga organisme yang saling mirip cenderung menempati habitat yang sama atas lingkungannya.



KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa hutan mangrove yang terdapat pada perairan Dusun Wael Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki 7 jenis yaitu (1) jenis Avicennia lanata, dengan kehadiran biota dengan jenis Cerithium zonatus, Nerita polita, Nerita axuvia, (2) Bruguiera gymnorrhiza, terdapat jenis biota Morula margariticola, Littorina scabra, Cerithium zonatus, Nerita axuvia, Ceritidea obsuta, Monodanta labio, Chypomorus subrevicula. (3) Bruguiera parviflora, dengan kehadiran jenis biota Morula margariticola ,Cerithium zonatus ,Nerita polita ,Littorina scabra ,Monodanta labio ,Chypeomorus subrevecula,  (4) Rhizophora stylosa, dengan kehadiran jenis biota Gafrarium tumidum, Gafrarium pectinatum , Gafrarium difaricatum, (5) Rhizophora apiculata, dengan kehadiran biota Marsia hiantina , Crassostrea cucullata , Scylla serrata,  (6) Sonneratia caseolaris,  dengan kehadiran biota ; Monodanta labio, Littorina scabra , Ceritidae obtuse, dan (7) Acrostichum aureum.  Dengan kehadiran biota Cerithium zonatus, Thais aculeate, Cerithidea obtuse .



Analisis tingkat keragaman Jenis biota pada hutan mangrove yang ditemukan sebanyak 15 jenis (spesies) dengan indeks keragaman meliputi Nerita polita (0,067) Nerita axuvia (0,059), Monodanta labio (0,069), Littorina scabra (0,074), Cerithium zonatus (0,103), Clypeomorus subrevicula (0,074) Cerithidae obsuta (0,074), Morula margariticola (0,059), Thais aculeata (0,048), Gafrarium tumidum (0,050), Gafrarium pectinatum (0,059), Gafrarium difaricatum (0,067), Marsia hiantina (0,093), Crassostrea cucullata (0,098), Scylla serrata (0,050).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diharapkan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam pada vegetasi mangrove secara baik dan bijaksana sehingga pelestarian vegetasi mangrove dapat terjaga demi keberlanjutan vegetasi dengan berbagai biota yang terdapat didalamnya. 
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