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ABSTRAK 

Analisis vegetasi yaitu mempelajari susunan dan atau komposisi vegetasi 
secara bentuk (struktur) vegetasi dari masyarakat tumbuh-tumbuhan. Unsur 
struktur vegetasi adalah bentuk pertumbuhan, stratifikasi dan penutupan tajuk. 
Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan komposisi jenis vegetasi pada 
ekosistem hutan mangrove di kawasan hutan Perum Perhutani Unit I Jawa 
Tengah BKPH Rawa Timur KPH Banyumas Barat. Pelaksanaan kegiatan analisis 
vegetasi dilaksanakan pada 3 Juli sampai dengan 4 Agustus 2008 di kawasan 
hutan Perhutani Unit I Jawa Tengah BKPH Rawa Timur KPH Banyumas Barat. 
Percobaan dengan metode jalur dengan lima petak contoh yang setiap petak 
contoh berukuran 0,1 ha. 

Hasil praktek menunjukan bahwa dalam lima petak contoh berukuran 0,5 
ha, dapat diketahui bahwa terdapat 72 individu yaitu 41 individu pancang dan 31 
individu semai. Dari hasil analisis vegetasi, hanya jenis semai dan pancang yang 
ditemukan. Jenis yang dominan dari semai dan pancang tersebut yaitu bakau 
tancang (Burguiera gymnorriza) dengan INP sebesar 82,26% pada tingkat semai 
dan dengan INP sebesar 83,54% pada tingkat pancang. Data yang diperoleh 
dilapangan tidak ditemukan tingkat tiang dan tingkat pohon. Keadaan ekosistem 
seperti ini dapat mencerminkan bahwa hutan mangrove ini dalam keadaan rusak 
sehingga perlu dilakukan pelestarian dalam bentuk reboisasi dan rehabilitas.  
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PENDAHULUAN 

Hutan adalah masyarakat tumbuh-tumbuhan yang dikuasai pohon-pohon 
dan mempunyai keadaan lingkungan yang berbeda dengan keadaan di luar hutan 
(Soerianegara dan Indrawan 2006). Hutan terdiri dari kelompok pohon-pohonan 
yang cukup luas dan cukup rapat, sehingga dapat menciptakan iklim mikro. Di 
Indonesia, terdapat keanekaragaman sumberdaya hutan yang bervariasi seperti 
hutan hujan tropik, hutan pantai, hutan mangrove, hutan pegunungan, hutan rawa, 
dan hutan gambut. 

Hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem hutan. Hutan mangrove 
adalah hutan yang tumbuh di daerah pantai, biasanya terdapat di daerah teluk dan 
di muara sungai yang dicirikan oleh tidak terpengaruh iklim, dipengaruhi pasang 
surut, tanah tergenang air laut, tanah rendah pantai, hutan tidak mempunyai 
struktur tajuk, dan terdiri dari jenis api-api (Avicenia sp), pedada (Sonneratia sp), 
bakau (Rhizopora sp), tancang (Bruguiera sp), nyirih (Xylocarpus sp), dan nipah 
(Nypa sp) (Soerianegara dan Indrawan 2006).  
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Sebagian hutan mangrove yang berada di Indonesia sudah rusak karena 
pemanfaatannya yang tidak melestarikan hutan mangrove tersebut. Oleh karena 
itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus dapat mengolah, melestarikan dan 
memanfaatkan hutan mangrove tersebut secara optimal, serta memperbaiki hutan 
yang telah rusak. Dalam upaya tersebut, maka harus diketahui komposisi dan 
struktur vegetasi dari suatu tipe ekosistem hutan sebagai salah satu indikator 
apakah hutan tersebut rusak atau tidak yang dilakukan dengan analisis vegetasi. 
Analisis vegetasi yaitu mempelajari susunan dan atau komposisi vegetasi secara 
bentuk (struktur) vegetasi dari masyarakat tumbuh-tumbuhan. Vegetasi 
merupakan kumpulan tumbuh-tumbuhan, biasanya terdiri dari beberapa jenis yang 
hidup bersama-sama pada suatu tempat (Kusmana 1997). Unsur struktur vegetasi 
adalah bentuk pertumbuhan, stratifikasi dan penutupan tajuk  

 

TUJUAN 

Praktek analisis vegetasi hutan mangrove di KPH Banyumas Barat ini 
memiliki beberapa tujuan sebagai berikut: 
1. Menetukan vegetasi dominan pada tipe ekosistem hutan mangrove pada petak 

44A di KPH Banyumas Barat 
2. Menganalisis vegetasi dengan indeks nilai penting (INP) pada tipe ekosistem 

tersebut. 

 

METODOLOGI 

Waktu dan Lokasi Praktek 

Pelaksanaan praktek analisis vegetasi hutan mangrove dilaksanakan pada 
tanggal 3 Juli sampai 4 Agustus 2008. Lokasi pengamatan yaitu pada petak 44A 
di sungai kembang kuning kawasan hutan mangrove Perhutani Unit I Jawa 
Tengah BKPH Rawa Timur KPH Banyumas Barat.   

 

Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktek ini antara lain altimeter, 
phiband, termometer suhu, meteran tambang, kompas, tambang, tali rafia, tally 
sheet, dan alat tulis. 

 

Metode Pelaksanaan 

Untuk mempelajari komposisi vegetasi perlu dilakukan pembuatan petak-
petak pengamatan yang sifatnya permanen atau sementara. Petak yang digunakan 
dalam praktek ini yaitu dengan metode analisis jalur berpetak seperti pada 
Gambar 1. 



3 
 

 
Gambar 1  Desain metoda analisis vegetasi jalur berpetak. 

Plot contoh dalam jalur inventarisasi dengan arah utara-selatan dan 
didalamnya terdapat 5 petak contoh. Dalam satu plot contoh terdapat 4 sub-plot 
contoh yang luasnya dibedakan berdasarkan pada tingkat pertumbuhan pohon dan 
tingkat permudaan yang ada. Semua permudaan pohon diukur diameter, yaitu 
diameter setinggi dada (diameter at breastheight/DBH). Berdasarkan plot contoh 
dibagi ke dalam 4 sub plot contoh antara lain : 
1. Sub-plot pohon.  

Bentuk plot persegi panjang dengan ukuran 20 m x 20 m. Semua pohon besar 
pada sub plot ini dicatat dalam tally sheet.  

2. Sub-plot tiang 
Dari titik awal plot (pada awal as plot, dibuat sub-plot tiang berbentuk bujur 
sangkar berukuran 10 m x 10 m disis kiri jalur. Pada sub-plot ini dicatat 
pohon-pohon tingkat tiang pada tally sheet 

3. Sub-plot pancang. 
Pada sisi kiri plot contoh  dibuat sub-plot pancang berbentuk bujur sangkar 5 
m x 5 m. Pada pusat sub plot ini dipasang tanda berupa pasak dan pada sub-
plot ini dicatat kedalam tally sheet semua permudaan tingkat pancang jenis 
komersial. 

4. Sub-plot semai.  
Sub-plot dibuat pada awal plot berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 2 m x 
2 m. Pada sub-plot ini dicatat pohon-pohon kecil kedalam tally sheet. 

Tingkat pancang yaitu semua permudaan yang hidup mulai tinggi minimal 
1,5 m hingga diameter kurang dari 10 cm. Tingkat tiang yaitu pohon hidup 
berdiameter mulai 10 cm sampai kurang dari 20 cm. Tingkat pohon kecil yaitu 
pohon hidup berdiameter mulai 20 cm sampai kurang dari 35 cm. Sedangkan 
tingkat pohon besar  yaitu semua pohon hidup berdiameter mulai dari 35 cm ke 
atas. 

 

Analisis Data  

Indeks Nilai Penting (INP) atau Importance Value Index (IVI) digunakan 
untuk meranking spesies berdasarkan kepentingan ekologinya. Dan INP adalah 
jumlah kerapatan relatif (KR), bidang dasar relatif (DR) dan frekuensi relatif (FR).     

Semua permudaan pohon dikelompokkan berdasarkan tingkat 
pertumbuhan (growth stage), yaitu anak pohon terdiri dari permudaan pohon yang 
memiliki diameter 2-10 m dan pohon yaitu pohon muda dan dewasa yang 
memiliki diameter 10 cm. Untuk mengetahui jenis dominan disetiap tingkat 
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pertumbuhan digunakan metode indeks nilai penting (INP) (Kusmana 1997). 
dimana INP terdiri atas kerapatan relatif, frekuensi relatif, dan dominansi relatif  
dengan nilai maksimum 300 % pada tingkat pohon dan tingkat tiang sedangkan 
untuk tingkat semai dan tingkat pancang nilai maksimum INP ialah 200% terdiri 
dari jumlah kerapatan relatif (KR) dan  frekuensi relatif (FR). Perhitung 
berdasarkan persamaan berikut:  

INP = KR + DR + FR 
 

a. Kerapatan suatu  jenis (K):  individu suatu jenis
luas petak contoh

K =   

b. Kerapatan relatif suatu jenis (KR):  K  suatu jenis 100%
K seluruh jenis

KR = ×  

c. Frekuensi suatu jenis (F): sub petak ditemukan  suatu jenis
seluruh sub petak contoh

F = ∑
∑

 

d. Frekuensi relatif suatu jenis (FR): F suatu jenis 100%
F seluruh jenis

FR = ×  

e. Dominansi suatu jenis (D): luas bidang dasar suatu jenis
luas petak contoh

D =  

f. Dominansi relatif suatu jenis (DR):  D  suatu jenis 100%
D seluruh jenis

DR = ×  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hutan mangrove merupakan ekosistem yang memiliki kekhasan dan 
keunik dari hutan lainnya, karena memiliki ciri-ciri seperti tidak terpengaruh 
iklim, terpengaruh pasang surut, tanah tergenang air laut, tanah Lumpur atau pasir 
terutama pasir, hutan ini tidak mempunyai stratum tajuk. Luas hutan ini yang 
tersebar di wilayah Indonesia mencapai 1.000.000 ha. Mengenai sisi geografis 
kawasan  hutan  mangrove terletak pada kawasan pesisir pantai selatan Pulau 
Jawa membentang antara 7º 30’00”- 7º 44’00”  LS dan 1º 52’ 00”- 2º 14’00” BT.  

Ekosistem hutan mangrove merupakan kawasan hutan di wilayah pantai. 
Ekosistem hutan ini tersusun oleh flora yang termasuk dalam kelompok 
Rhizoporaceae, Combretaceae, Meliaceae, Sonneratiaceae, Euphorbiaceae dan 
Sterculiaceae. Untuk mengetahui komponen-komponen vegetasi yang terdapat di 
hutan mangrove, maka dilakukan analisis vegetasi. Setiap petak ukur dibagi-bagi 
menjadi sub-petak seperti pada Gambar 1 untuk mengukur tiap tingkat vegetasi. 
Ukuran sub-petak untuk tingkat semai (tinggi < 1,5 m) yaitu (2 x 2) m2, tingkat 
pancang (tinggi > 1,5 m dan diameter < 10 cm) yaitu (5 x 5) m2, dan untuk tingkat 
pohon (diameter > 10 cm) yaitu (10 x 10) m2.  

Dalam menganalisis data, perhitungan kerapatan individu adalah jumlah 
suatu jenis terdapat pada luas petak contoh dan kerapatan relatif suatu jenis adalah 
kerapatan suatu jenis dibagi dengan kerapatan seluruh jenis dikalikan 100%. 
Frekuensi suat jenis merupakan jumlah sub petak yang ditemukan suatu jenis 
dibagi dengan jumlah total sub petak sedangkan frekuensi relatif suatu jenis 
merupakan frekuensi suatu jenis dibagi dengan frekuensi seluruh jenis dikalikan 
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100%. Dominansi suatu jenis merupakan luas bidang dasar suatu jenis dibagi 
dengan luas petak contoh sedangkan dominansi relatif ialah dominansi suatu jenis 
dibagi dengan dominansi seluruh jenis dikalikan dengan 100%. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari analisis vegetasi dengan 5 petak 
contoh seluas 0,5 ha terdapat 72 individu pada vegetasi hutan mangrove 
diantaranya 41 individu pancang dan 31 individu, pada tingkat pohon dan tingkat 
tiang tidak ditemukan. Pada tingkat pancang terdiri dari jenis Bakau bandul 
(Rhizophora mucronata), Bakau kacang (Rhizophora apiculata), Gedangan 
(Aegiceros corniculatum), dan Bakau Tancang (Burguiera gymnorriza) sedangkan 
pada tingkat semai terdapat Bakau Bandul (Rhizophora mucronata), Bakau 
Tancang (Burguiera gymnorriza), Gedangan (Aegiceros corniculatum), dan tingi 
(Ceriops tagal). Jumlah individu pada tingkat pancang dan tingkat semai dapat 
dilihat pada Tabel 1 sedangkan jumlah jenis yang dapat dilihat pada Gambar 2. 

Tabel 1  Jumlah individu pada tingkat pertumbuhan  
No 

Petak Nama Jenis Jumlah 
Individu Keterangan 

I Tancang (Bruguiera gymnorhiza) 6 Semai 
 Tancang (Bruguiera gymnorhiza) 16 Pancang 
 Bakau Kacang (Rhizophora apiculata) 1 Pancang 
 Bakau Bandul (Rhizphora mucronata) 1 Pancang 
    

II Tancang (Bruguiera gymnorhiza) 3 Semai 
 Gedangan (Aegicerans sp.) 9 Semai 
 Bakau Kacang (Rhizophora apiculata) 2 Pancang 
 Tancang (Bruguiera gymnorhiza) 1 Pancang 
 Bakau Bandul (Rhizphora mucronata) 3 Pancang 
 Gedangan (Aegicerans sp.) 1 Pancang 
    

III Tancang (Bruguiera gymnorhiza) 1 Semai 
 Gedangan (Aegicerans sp.) 2 Pancang 
 Bakau Bandul (Rhizphora mucronata) 1 Pancang 

 Tancang (Bruguiera gymnorhiza) 7 Pancang 
    

IV Tingi ( Ceriops tagal ) 1 Semai 
 Bakau Bandul (Rhizphora mucronata) 4 Pancang 
    

V Bakau Bandul (Rhizphora mucronata) 11 Semai 
 Bakau Bandul (Rhizphora mucronata) 2 Pancang 

Untuk mengetahui jenis dominan disetiap tingkat pertumbuhan digunakan 
metode indeks nilai penting (INP) (Kusmana 1997). Berikut ini tabel perhitungan 
INP, pada tingkat semai dan pancang dengan INP maksimal 200%. 

Hasil analisis dapat diketahui bahwa 4 jenis semai yang dominan berturut-
turut dengan masing-masing INP yaitu jenis bakau tancang (Bruguiera 
gymnorhiza) sebesar 82,26%, bakau bandul (Rhizophora mucronata) sebesar 
52,15%, gedangan (Aegiceros corniculatum) sebesar 45,70%, dan tingi (Ceriops 
tagal) sebesar 19,90%. Berdasarkan nilai INP maka jenis bakau tancang 
(Bruguiera gymnorhiza) merupakan jenis yang paling dominan. Hasil perhitungan 
kerapatan, kerapatan relatif, frekuensi, frekuensi relatif, dan indeks nilai penting 
dapat dilihat secara jelas pada Tabel 2. 
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Gambar 2  Grafik jumlah vegetasi berdasarkan pohon, tiang, pancang, dan semai. 

Tabel 2  Hasil Perhitungan indeks nilai penting (INP) 

No Nama Jenis K 
(ind/ha) 

KR 
(%) F FR 

(%) 
Indeks Nilai 
Penting (%) 

1 Tancang                   
(Bruguiera gymnorhiza) 5000 32.26 0.6 50 82.26 

2 Gedangan                  
(Aegicerans sp.) 4500 29.03 0.2 16.67 45.70 

3 Tingi                      
(Ceriops tagal) 500 3.23 0.2 16.67 19.90 

4 Bakau Bandul              
(Rhizophora mucronata) 5500 35.48 0.2 16.67 52.15 

 Total Semai 15.500 100 1.2 100.01 200.01 

1 Tancang                   
(Bruguiera gymnorhiza) 1920 58.54 0.6 25.00 83.54 

2 Bakau Kacang             
(Rhizophora apiculata) 240 7.32 0.4 16.67 23.99 

3 Bakau Bandul              
(Rhizphora mucronata) 880 26.83 1.0 41.67 68.50 

4 Gedangan                  
(Aegicerans sp.) 240 7.32 0.4 16.67 23.99 

 Total Pancang 3280 99.87 2.4 100.01 200.02 
Keterangan:  K      = Kerapatan (ind/ha),  

F       = Frekuensi (%) 
INP   = Indeks Nilai Penting (%) 

Pada tingkat pancang yang dominan berturut-turut dengan masing-masing  
INP yaitu bakau tancang (Burguiera gymnorriza) sebesar 83,54% , bakau bandul 
(Rhizophora mucronata) sebesar 68,50%, bakau kacang (Rhizophora apiculata) 
sebesar 23,99%, dan gedangan (Aegiceros corniculatum) sebesar 23,99%. INP 
terbesar paling tinggi adalah bakau tancang (Burguiera gymnorriza) yaitu 83,54 
%. Berdasarkan nilai tersebut maka bakau tancang (Bruguiera gymnorhiza) 
merupakan jenis paling dominan pada tingkat semai maupun tingkat pancang.   

Hasil ini dapat mencerminkan bahwa hutan mangrove ini dalam keadaan 
rusak karena tidak ditemukan pohon dan tiang. Keadaan ekosistem seperti ini 
mengimplementasikan bahwa ekosistem hutan mangrove ini sudah mengalami 
perubahan yang disebabkan oleh kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab, 
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seperti kepentingan dari masyarakat sekitar hutan melakukan pencurian kayu 
untuk kayu bakar dan kayu pertukangan karena harga kayu bakar dari bakau 
termasuk mahal. Terjadinya pengalihan fungsi hutan sebagai lahan pertanian, 
tambak, ataupun pemukiman oleh masyrakat setempat. Kegiatan tersebut menjadi 
ancaman untuk kelestarian ekosistem hutan mangrove.  

Perairan hutan mangrove di kawasan Segara Anakan Cilacap menyumbang 
70% total produksi perikanan. Namun, kondisi tersebut sudah jauh berkurang 
karena sebagian besar kawasan hutan mangrove di Segara Anakan Cilacap telah 
berubah jadi daratan oleh adanya sedimentasi dan rusaknya hutan karena 
penebangan (Martosubroto dan Sudrajat 1974). Maka perlu dilakukan kegiatan 
reboisasi dan penghijauan agar keseimbangan ekosistem terjaga. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil praktek lapang mengenai analisis vegetasi di Perum 
Perhutani Unit I Jawa Tengah BKPH Rawa Timur KPH Banyumas Barat pada 
petak 44A di Sungai Kembang Kuning kawasan hutan mangrove,  ditemukan 72 
individu yang terdiri atas 41 individu pancang dan 31 individu semai. Hanya jenis 
semai dan pancang yang ditemukan dengan jenis yang dominan yaitu bakau 
tancang (Burguiera gymnorriza) dengan  INP sebesar 82,26% untuk tingkat semai 
dan INP sebesar 83,54% untuk tingkat pancang. Data yang diperoleh dilapangan 
tidak ditemukan tingkat tiang dan tingkat pohon. Keadaan ekosistem seperti ini 
dapat mencerminkan bahwa hutan mangrove ini dalam keadaan rusak sehingga 
perlu dilakukan pelestarian dalam bentuk reboisasi dan rehabilitasi ekosistem 
mangrove. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1  Dokumentasi analisis vegetasi hutan mangrove 
 

Keterangan : 
a. Pencurian kayu 
b. Kondisi hutan mangrove 
c. Alih fungsi lahan hutan mangrove 
d. Contoh Tingi (Ceriops tagal) 
e. Bakau (Bruguiera gymnorrhiza) 

 

a b

c d

e 


