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PENGARUH STRUKTUR DAN KOMPOSISI VEGETASI PANTAI 

TERHADAP PENDARATAN PENYU ( Chelonioideea )  

DI PEKON MUARA TEMBULIH KECAMATAN NGAMBUR 

KABUPATEN PESISIR BARAT 

 

Mat sepawan 

 

ABSTRAK 

 

Kawasan Muara Tembulih merupakan salah satu pantai yang penting sebagai 

tempat pendaratan penyu untuk bertelur. Kawasan ini berupa hutan pantai sekunder 

tua, di beberapa tempat sudah berubah menjadi tambak, pertanian lahan kering dan 

kawasan yang rusak dan tidak produktif. Struktur dan komposisi vegetasi pantai 

secara alami merupakan salah satu pelindung terhadap pendaraan dan penetasan telur 

penyu di habitat aslinya dari gangguan ombak air laut, masyarakat maupun hewan 

peredator.  

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh struktur dan komposisi 

vegetasi pantai terhadap pendaratan penyu (Chelonioidea) di kawasan ini. Vegetasi 

pantai merupakan kelompok tumbuhan yang menempati daerah pasang surut mulai 

dari daerah bagian dalam pulau atau daratan dimana masih terdapat pengaruh air laut. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2017. Lokasi penelitian dilakukan di 

Pekon Muara Tembulih, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode Area 

Terkonsentrasi dan metode Transek. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan komunitas vegetasi pantai 

meliputi semai, herba, semak, pancang, tiang dan pohon. spesies yang ditemukan 

(Ipomooea pes-caprae L) dan (Wedellia biflora) komunitas herba yang tumbuh 

merayap yang batangnya sering membentuk “anyaman” tumbuh pada lapisan 

terdepan pantai. Pada lapis kedua terdapat (Pandanus tectorius), (Carynum 

asiaticum) dan (Scaevola taccada). Vegetasi lapis kedua berperan untuk menjaga 

sarang telur dari sinar matahari langsung, ombak dan hujan. Vegetasi pantai spesies 

(Eugenia aquea), (Barringtonia asiatica), (Termina catappa L) dan (Hibiscus 

tiliaceus) berupa lapisan paling belakang yang berupa pohon  dengan tajuk yang lebar 

dan lebat berfungsi sebagai pelindung vegetasi lapis kedua khususnya menjaga 

stablitas kelembaban, suhu dan lingkungan sekitar terbukti dengan mendaratnya 

penyu lengkang (Lepidochelys olivacea) dan penyu sisik (Eretmochelys imbricata). 

Struktur dan komposisi vegetasi pantai di Muara Tembulih dibahas secara rinci untuk 

memahami peran dan fungsinya di kawasan ini. 

Kata kunci: Struktur dan komposisi vegetasi pantai, pendaratan, penyu, Muara 

Tembulih 
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MOTTO 

 

                       

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu 

merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; 

 

 (Q.S Asy Syu’ara’ :183)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1
Enang sudrajat et al. Al-Qur’an & Terjemah. Bandung: (Depertemen Agama 2007) , h.  373 

 



7 
 

PERSEMBAHAN 

Teriring salam dan doa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan 

hidayahnya yang senantiasa diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsinya. Penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai tanda bakti dan kasih 

sayang penulis kepada:  

1. Ayahanda Bangsawan dan Ibunda Siti Farida yang memberikan kasih sayang 

yang tak ternilai oleh suatu apapun, dukungan moral, spiritual, dan material 

adalah tanda kasih beliau. 

2. Adik-adik ku tercinta Roki Saputra dan Siti Vanesalandari yang selalu memacu 

semangatku untuk terus belajar dan dukungan yang selama ini diberikan, semoga 

kita bisa membuat orang tua kita selalu tersenyum bahagia. 

3. Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah 

memberikan pengalaman dan pembelajaran berharga oleh dosen-dosen dan 

kawan-kawan yang menjalani proses ini bersama-sama. 

 

 

 

 

 

 

  



8 
 

RIWAYAT HIDUP 

 Penulis dilahirkan pada tanggal 05 April 1994 di desa Penggawa V ulu 

Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung yaitu putra 

pertama dari bapak Bangsawan dan ibu Siti Farida. Pendidikan yang pernah ditempuh 

oleh penulis adalah Sekolah Dasar Negeri Penggawa V Ulu tamat dan berijazah pada 

tahun 2007, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pesisir 

Tengah tamat dan berijazah pada tahun 2010, dilanjutkan ke Sekolah Menengah Atas 

Negeri 1 Pesisir Tengah dan berijazah pada tahun 2013.  

  Kemudian pada tahun 2013,  penulis diterima sebagai mahasiswa jurusan 

Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) 

Raden Intan Lampung melalui jalur SPMB-PTAIN. Pada bulan Agustus 2016 penulis 

Kuliah Kerja Nyata di Desa Nambah Rejo, Kecamatan Kota Gajah Kabupaten 

Lampung Tengah. Penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan di SMA 

Negeri 15 Bandar Lampung.  

 

  



9 
 

KATA PENGANTAR 

 Teriring salam dan doa semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan rahmat 

dan hidayahnya kepada kita. Shalawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan 

kepada nabi Muhammad SAW. Berkat petunjuk dari Allah jualah akhirnya penulis 

dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat 

guna memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

 Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, 

penulis merasa perlu menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-

tingginya kepada yang terhormat : 

1. Prof. Dr. H. Chairul Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Raden Intan Lampung. 

2. Dr. Bambang Sri Anggoro, M.Pd selaku ketua jurusan pendidikan Biologi. 

3. Dwijowati Asih Saputri, M.Si selaku pembimbing I dan Yessy Velina, M.Si selaku 

pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan. 

4. Bapak/ibu dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang telah mendidik dan memberikan 

ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Raden Intan Lampung. 

5. Petugas Konservasi Penangkaran Penyu Muara Tembulih Kecamatan Ngambur 

Kabupaten Pesisir Barat khususnya kepada Bapak Wardana yang telah membantu 

penulis dalam penelitian.  



10 
 

6. Haidar, S.Pd selaku sekretaris kecamatan Ngambur Pesisir Barat yang telah membantu 

penulis dalam mengumpulkan data penelitian. 

7. Teman seperjuangan Rini Sagita, Tinto Dwinata dan Abdul Haris yang telah memotivasi 

selama perjalanan penulis menjadi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. 

8. Sahabat-sahabatku Biologi angkatan 2013 khususnya Biologi E dan semua pihak yang 

telah membantu penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.  

Akhirnya, dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan do’a kehadirat Allah SWT, 

semoga jerih payah dan amal bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan 

mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umunya. Amin. 

 

Bandar Lampung, 21 Agustus 2017 

 

 

Mat sepawan 
NPM. 1311060208 

 

 

  



11 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL 

ABSTRAK ......................................................................................................  ii 

HALAMAN PERSETUJUAN.......................................................................  iii 

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................  iv 

MOTTO ..........................................................................................................  v 

PERSEMBAHAN ...........................................................................................  vi 

RIWAYAT HIDUP ........................................................................................  vii 

KATA PENGANTAR ....................................................................................  viii 

DAFTAR ISI ...................................................................................................  x 

DAFTAR TABEL...........................................................................................  xii 

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................  xiv 

 

BAB I PENDAHULUAN ...............................................................................  1 

A. Latar Belakang ..........................................................................................  1 

B. Identifikasi Masalah ..................................................................................  10 

C. Batasan Masalah .......................................................................................  11 

D. Rumusan Masalah .....................................................................................  11 

E. Tujuan Penelitian ......................................................................................  12 

F. Manfaat Penelitian ....................................................................................  12 

G. Ruang Lingkup Penelitian .........................................................................  13 

 

BAB II LANDASAN TEORI ........................................................................  14 

A. Karakteristik Biologi Sebagai Ilmu...........................................................  14 

B. Taksonomi dan Klasifikasi .......................................................................  15 



12 
 

C. Anatomi dan Morfologi ............................................................................  16 

D. Jenis dan Sebaran Penyu ...........................................................................  18 

E. Bio Ekologi Penyu ....................................................................................  29 

F. Ekologi vegetasi Pantai .............................................................................  37 

G. Permasalahan Terhadap Penyu .................................................................  41 

H. Kajian Islam Tentang Vegetasi Pantai dan Penyu ....................................  43 

I. Kawasan Konservasi Muara Tembulih .....................................................  44 

J. Kerangka Berfikir .....................................................................................  45 

 

BAB III METODE PENELITIAN ...............................................................  48 

A. Waktu dan Tempat Penelitian ...................................................................  48 

B. Jenis Penelitian ..........................................................................................  49 

C. Alat Dan Bahan .........................................................................................  49 

D. Cara Kerja .................................................................................................  49 

E. Metode Pengumpulan Data .......................................................................  51 

F. Teknik Analisis Data .................................................................................  52 

 

BAB IV HASIL DAN PENGAMATAN .......................................................  55 

A. Letak Geografi dan Luas Wilayah ............................................................  55 

B. Struktur Kelompok Penangkaran Penyu Muara Tembulih .......................  56 

C. Hasil ..........................................................................................................  57 

D. Pembahasan ...............................................................................................  64 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .........................................................  78 

A. Kesimpulan ...............................................................................................  78 

B. Saran .........................................................................................................  79 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

  



13 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel           Halaman 

2.1 Identifikasi Penyu Berdasarkan Karakteristik Morfologi ...............................  17 

2.2 Sebaran Jenis Penyu ........................................................................................  27 

2.3 Waktu Peneluran Menurut Spesies Jenis Penyu .............................................  30 

4.1 Lokasi Pengamatan Pendaratan Penyu dan Petak Pengamatan Vegetasi di Pekon 

Muara Tembulih ...............................................................................................  57 

4.2 Jumlah Vegetasi di Pekon Muara Tembulih ...................................................  58 

4.3 Jumlah Family, Spesies dan Individu Struktur Vegetasi Pantai yang Ada di Pekon 

Muara Tembulih Kecamatan  Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. ..................  58 

4.4 Kerapatan Relatif, Frekuensi Relatif, Dominansi dan Indek Nilai Penting Vegetasi 

Pada Plot 2 X 2 m
2
 Tingkat Pertumbuhan Semai .............................................  59 

4.5 Kerapatan Relatif, Frekuensi Relatif, Dominansi dan Indek Nilai Penting Vegetasi 

Pada Plot 5 X 5 m
2
 Tingkat Pertumbuhan Herba, Semak dan Pancang ...........  60 

4.6 Kerapatan Relatif, Frekuensi Relatif, Dominansi dan Indek Nilai Penting Vegetasi 

Pada Plot 10 X 10 m
2
 Tingkat Pertumbuhan Tiang .........................................  60 

4.7 Kerapatan Relatif, Frekuensi Relatif, Dominansi dan Indek Nilai Penting Vegetasi 

Pada Plot 20 X 20 m
2
 Tingkat Pertumbuhan Pohon ........................................  61 

4.8 Suhu Udara dan Kelembaban Relatif Udara Harian .......................................  61 

4.9 Indek Keanekaragaman Shanon_Wiener ........................................................  62 

4.10 Data Pendaratan Penyu Pada Bulan Juni Dari Tahun 2014 Sampai 2017 ....  62 

 

 

 

 



14 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara kepulauan yang salah satunya terbesar di dunia, 

terdapat 17.500 pulau yang membentang dengan panjang 5.120 km
2
 di sepanjang 

ekuator dan lebih dari 360 juta hektar area laut dari timur sampai ke barat disepanjang 

khatulistiwa dan mulai dari utara sampai ke selatan sepanjang 1.760 km
2
, total luas 

wilayah laut Indonesia menjadi 5,9 juta km2, terdiri atas 3,2 juta km2 perairan 

teritorial dan 2,7 km2 perairan zona ekonomi eksklusif. Terhampar diantaranya 

isothermal 20
o
 LU/LS merupakan lokasi yang baik bagi pertumbuhan terumbu 

karang, rumput laut dan keanekaragaman hayati termasuk penyu laut.
2
 

Indonesia memiliki panjang pantai kurang lebih 81.791 km
2
, mungkin 

merupakan pantai yang terpanjang di dunia. Perairan pantai atau pesisir adalah 

wilayah perairan yang sangat produktif maka sepanjang pantai Indonesia 

banyak terdapat sumber daya alam dan berpotensial besar untuk pembangunan 

ekonomi. Wilayah pesisir adalah daerah tepi pantai  yang merupakan 

pertemuan antara laut dan darat.
3
 

Penyu merupakan salah satu fauna yang dilindungi karena populasinya yang 

terancam punah, di Indonesia terdapat enam spesies penyu dari tujuh yang ada di 

                                                             
2
 Limpus, C.J. and Mc Lachlan, N. 1996. The conservation status of the leather back turtle, 

Dermochelys coriacea, in Australia. In R. James, ed. Proc. Marine Turtle Conservation Workshop, pp. 

68- 72. Canberra, Australia, Australian National Parks and Wildlife Service, dikutip oleh Raden Ario, 

et.al Pelestarian habitat penyu dari ancaman kepunahan di turtle conservation and education center 

(TCEC), Bali. 2016, h. 60. 
3
 Supriharyono. Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis. 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama  2002), h. 1. 



15 
 

dunia. Kondisi inilah yang menyebabkan semua jenis penyu di Indonesia diberikan 

status dilindungi oleh Negara sebagaimana tertuang dalam Permen RI No 7 pada 

tahun 1999 mengenai pengawetan jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. 

Penyu secara international termasuk satwa appendix 1. Satwa yang termasuk dalam 

appendix 1 di larang untuk di perdagangkan.
4
 

Di Indonesia terdapat enam spesies penyu dari tujuh yang ada di dunia yaitu 

penyu sisik (Eretmochelys imbricata), penyu hijau (Chelonia mydas), penyu pipih 

(Natator depressus), penyu lekang (Lepidochelysolivacea), penyu tempayan (Caretta 

caretta) serta penyu belimbing (Dermochelys coriacea), sedangkan penyu kempi 

(Lepidochelys kempii) tidak ada dilaut Indonesia tetapi berada di perairan Amerika. 

Jumlah penyu yang ada di Indonesia masih menjadi perdebatan. Nuitja menjelaskan 

hanya lima jenis penyu yang ada dilaut Indonesia, dimana penyu tempayan (Caretta 

caretta) dinyatakan tidak ada. Akan tetapi beberapa peneliti mengemukakan bahwa 

penyu tempayan (Caretta caretta) juga terdapat di Indonesia.
5
  

Penyu adalah satwa yang memiliki peranan penting bagi kehidupan 

masyarakat pesisir. Selain berperan diranah sosial dan ekonomi, penyu laut juga 

merupakan salah satu faktor penyangga ekosistem kehidupan perairan. Pada sebagian 

masyarakat pesisir, penyu dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi kehidupannya. 

Apabila pemanfaatan penyu tidak dilakukan dengan bijaksana, maka hal ini dapat 

                                                             
4
 Didi Sadili et al. Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Penyu. Direktorat Konservasi 

dan Keanekaragaman Hayati Laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015, h. 2. 
5
 Agus Dermawan. et al. Pedoman Teknis Pengelolaan Konservasi Penyu. Direktorat 

Konservasi Dan Taman Nasional Laut, Departemen Kelautan dan Perikanan RI. 2009, h.15 
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menyebabkan penurunan populasi secara permanen.
6
 Keberlanjutan ekosistem 

terumbu karang di pengaruhi oleh keberadaan penyu sisik sebagai pemakan biota 

spons dengan demikian biota spons akan tumbuh terkendali dan tidak membunuh 

karang. Polusi laut akan terjadi apabila terumbu karang rusak disebabkan oleh 

pertumbuhan ganggang yang melimpah dan tidak terkendali, adanya demikian secara 

tidak langsung bahwa penyu melindungi larva ikan dari predator, dapat simpulkan 

bahwa penyu berpengaruh terhadap kelimpahan ikan di perairan yang berguna 

sebagai mata pencaharian bagi nelayan.
7
 

Penyu hidup, beristirahat dan mencari makan di perairan tetapi penyu betina 

pada musim bertelur akan kembali lagi kepantai dimana dia menetas untuk bertelur.
8
 

Pantai tempat habitat untuk bertelur memiliki syarat umum yaitu pantai mudah di 

jangkau dari laut, pasir relatif berukuran sedang untuk mencegah runtuhnya lubang 

sarang pada saat pembentukan sarang, kemudian posisi pantai harus cukup tinggi agar 

dapat mencegah telur terendam oleh pasang surut air laut. selain dipengaruhi oleh 

instink perilaku juga oleh sifat fisik morfologi pantai serta struktur vegetasi pantai 

mempunyai peran yang sangat penting bagi penyu untuk melindungi telur dari 

paparan sinar matahari langsung, mencegah perubahan suhu yang tajam kemudian 

                                                             
6
 Adnyana, I.B.W. 2004. Turtle Trade in Bali: A Retrospective, Current Situations and Future 

Challenges for its Control. Bali-Indonesia, dikutip oleh Rusmi Akira. et al. 2012. Komposisi Genetik 

Penyu Hijau (Chelonia mydas) Hasil Tangkap Liar dari Nusa Tenggara Barat (Bima dan Teluk 

Cempi). Fakultas Kedokteran Hewan: Universitas Udayana. Indonesia Medicus Veterinus  (ISN: 2301-

7848), h. 23. 
7
 Christine Huffard. et al. Pengelolaan Berbasis Ekosistem di Bentang Laut Kepala 

Burung.(WWF 2010). h. 10. 
8
 Agus. Penangkaran Penyu. (Bandung, Titian Ilmu), h.1 
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melindungi sarang dari berbagai predator serta memberikan pengaruh kelembaban, 

suhu dan kestabilan pada saat peggalian sarang.
9
 

Vegetasi pantai adalah kelompok tumbuhan yang terdapat didaerah interdial 

(pasang surut) mulai dari daerah dibagian dalam pulau dimana masih dipengaruh oleh 

air laut.
10

 Hutan pantai sebagai habitat penting untuk berbagai jenis penyu melakukan 

peneluran. Faktor pendukungnya adalah naungan vegetasi didominasi oleh pandan 

(Pandanus tectorius). Menurut Jauhari hasil penelitian pada beberapa pantai di 

Indonesia menjelaskan bahwa penyu akan mendarat pada pantai yang padat dengan 

persentase penutupan yang ditumbuhi oleh pandan (Pandanus tectorius) sebesar 40,4-

85,2%. Di Indonesia yang dijadikan sebagai tempat untuk bertelur penyu ada sekitar 

43 pantai.
11

  

 

Meskipun vegetasi pada hutan pantai terbagai ke dalam berbagai strata, untuk 

kepentingan analisis vegetasi dilakukan dengan membagi vegetasi kedalam tingkat 

pertumbuhannya, untuk memudahkan dibuat klasifikasi mengikuti pola dari Mueller-

Dombois dan Ellenberg yang dimodifikasi sebagai berikut: (1) Lapisan pohon 

merupakan semua tumbuhan yang diameter batangnya lebih dari 20 cm, (2) Lapisan 

                                                             
9
 Alfi Satriadi. et al. 2003. Identifikasi Penyu dan Studi Karakteristik Fisik Habitat 

Identifikasi Penyu dan Studi Karakteristik Fisik Habitat Penelurannya di Pantai Samas, Kabupaten 

Bantul, Yogyakarta Penelurannya di Pantai Samas, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Jurusan Ilmu 

Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro, Semarang. Ilmu kelautan  

Vol: 8 (2): 69-75, h. 69. 
10

 Nyoto Santoso. 2005. Pelestarian Vegetasi Lokal Dalam Rangka Pengembangan Tata 

Ruang Kepulauan Seribu. Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas 

Kehutanan IPB. Media Konservasi Vol. X, No. 7 – 11, h. 8. 
11

 Jauhari et al. 1999. Dalam buku Faisal Danu Tuheteru Mahfudz. Ekologi, Manfaat dan 

Rehab Hutan Pantai Indonesia. (Manado: Balai Penelitian Kehutanan Manado 2012) h. 76. 



18 
 

tingkat tiang merupakan semua tumbuhan yang diameter batangnya lebih dari 10 cm 

dan memiliki ketinggian lebih dari 1,5 m, (3) lapisan pancang merupakan semai yang 

tumbuh dengan diameter tidak lebih dari 10 cm,  (4) Lapisan herba merupakan 

tumbuhan herba dengan tinggi kurang dari 1 m, (5) Semai adalah tumbuhan kecil dengan 

ketinggian tidak lebih dari 1,5 m.  Analisis vegetasi hutan bertujuan untuk menganalisis 

struktur dan struktur komposisi vegetasi. Pada vegetasi hutan alam, umumnya 

dilakukan dengan metode petak dalam jalur, yaitu mencatat semua vegetasi yang ada 

berupa vegetasi bawah, semai, pancang, tiang dan pohon.
12

 

Jenis vegetasi pantai umumnya ditemukan di sepanjang lokasi peneluran 

penyu berupa tumbuhan pioner (Tumbuhan perintis yang mengisi lahan kosong), 

seperti Hibiscus tiliaceus (waru), Gynura procumbens (Tanaman sambung nyawa), 

Hernandia peltata (Kampis cina), Terminalia catappa (Ketapang), Cycas rumphii 

(Pakis haji), Callophyllum inophyllum (Bunga Nyamplung), Cynodon dactylon 

(Rumput grinting), Pandanus (pandan), Cocos nucifera (kelapa), Casuarina 

equisetifolia (cemara laut) dan lainnya.
 13

  

Berdasarkan SK Bupati No. B/290/kpts/10-IV/2007 pada tanggal 27 

Desember 2007 menjelaskan bahwa pantai Muara Tembulih adalah tempat wisata 

yang teletak di Kecamatan Ngambur sekitar 54 km dari kota Krui. Wilayah  ini 

merupakan konservasi laut daerah Pesisir Barat dan merupakan habitat penyu untuk 

bertelur. Hal ini sangat menarik kerena di Indonesia terdapat enam spesies penyu dari 

                                                             
12

 M. Bismark. Prosedur Operasi Standar (Sop) Untuk Keragaman Jenis Pada Kawasan 

Konservasi Survei.( Bogor: Kementerian Kehutanan, Republik Indonesia.2011), h. 5. 
13

 Agus Dermawan. Op Cit , h. 51. 
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tujuh yang ada di dunia. kemudian empat jenis penyu yang diketahui mendarat di 

pantai pekon Muara Tembulih yaitu penyu hijau, penyu belimbing, penyu sisik dan 

penyu lekang. 

Menurut bapak Wardana pada saat wawancara pra-penelitian pada tanggal 16 

bulan Febuari tahun 2017 menyatakan bahwa, pendaratan penyu terus berkurang, hal 

ini dikibatkan oleh adanya abrasi pantai menyebabkan keadaan konservasi yang 

sangat memprihatinkan terutama vegetasi pantai rusak sehingga penyu enggan mau 

bertelur di pantai Muara Tembulih. Masyarakat disekitar juga tidak begitu 

mengetahui bahwa struktur dan komposisi vegetasi pantai yang baik dan masih 

terjaga sebagai pelindung alami bagi penyu untuk bertelur. 
14

 

Sampai saat ini memang belum adanya data mengenai keadaan struktur dan 

komposisi vegetasi pantai di Muara Tembulih namun demikian, data pada tahun 2015 

di temukan 8 indukan penyu lekang yang mendarat untuk bertelur di pantai Muara 

Tembulih sedangkan pada tahun 2016 terdapat 6 indukan penyu lekang dan 1 indukan 

penyu hijau yang mendarat untuk bertelur di  pantai Muara Tembulih, hal tersebut 

menunjukkan bahwa keadaan vegetasi pantai di Muara Tembulih semakin baik. 

Ketua pengurus Konservasi Penyu bapak Wardana mengakui pernah membeli 100 

telur penyu yang dihargai Rp.2500 perbutir dari warga sekitar pantai pada akhir tahun 

2015. Pada Tahun 2015 terjadi penurunan populasi kerena terjadi abrasi pantai 

menyebabkan vegetasi pantai rusak sehingga penyu enggan mau naik kepantai untuk 

bertelur. 

                                                             
14

 Wardana, wawancara dengan narasumber , Konservasi penyu, Lampung, 16 Febuari 2017. 
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Kawasan konservasi penyu di Pekon Muara Tembulih merupakan daerah 

peneluran penyu sekaligus menjadi kawasan penangkaran penyu yang terdampar, 

sakit dan tertangkap jaring nelayan. Kawasan tersebut termasuk Konservasi Laut 

Daerah dikelola oleh Dinas Kelautan yang aktifitasnya sejak tahun 2007. Pertama kali 

didirikan oleh sekelompok masyarakat yang ada disekitar Muara Tembulih yang 

mempunyai sikap peduli dengan keberadaan penyu yang mendarat di kawasan ini. 

Pertama kali pengurusan di ketuai oleh bapak Ahyar kemudian digantikan bapak 

Wardana pada tahun 2011 sampai saat ini, menurut keterangan dari bapak Wardana 

pada bulan mei 2017 KKLD diambil alih oleh Dinas Kelautan Provinsi Lampung dan 

belum ada kejelasan pasti mengenai anggaran dana sehingga pihak penangkaran 

penyu kesulitan untuk mengelola konservasi tersebut sehingga masyarakat sekitar 

juga enggan mau menyerahkan penemuan telur penyu kepada pihak pengelola 

konservasi secara sukarela. 

Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur ditetapkan sebagai kawasan 

konservasi laut daerah memang cukup indah sebagai kawasan ekowisata dengan 

pantai yang landai dan pasir yang putih serta ombak yang tidak pernah putus, agar 

kawasan Muara Tembulih tidak rusak baik fisik dan morfologi penyusun pantainya  

maka perlu dikelola dengan baik dan terkendali. Jika ekosistem pantai kawasan ini 

tidak terjaga tentu secara tidak langsung akan berpengaruh pada proses 

berkembangbiaknya penyu. 

Saat ini banyak kerusakan yang terjadi dilingkungan akibat perbuatan 

manusia. Allah telah menciptakan alam agar dijaga oleh manusia untuk 
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kesejahteraan, dengan cara mengelolanya demi kepentingan bersama, alam akan 

menjadi sahabat dan memberikan yang terbaik apabila kita memperlakukannya 

dengan baik. Namun pada kenyataan saat ini banyak terjadi kerusakan lingkungan 

akibat perbuatan manusia. Kerusakan lingkungan oleh perbuatan manusia ini sesuai 

dengan isi ayat al-Quran yang menyebutkan bahwa kerusakan yang terjdi di alam 

baik daratan atau lautan itu akibat ulah kejahatan manusia. 

 Berikut ini ayat Al-Qur’an tentang larangan membuat kerusakan dimuka 

bumi ini: Surat Ar-Rum ayat 41-42 tentang larangan berbuat kerusakan dimuka bumi 

ini.
15

 

                                 

     

Artinya:“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan 

manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) 

perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS.Ar-Rum 

ayat 41). 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, Allah mengirim manusia ke bumi ini 

adalah untuk menjadi khalifah Allah, yang berarti pelaksana dari kemauan Tuhan. 

Banyak rahasia kebesaran dan kekuasaan Ilahy menjadi jelas dalam dunia, kerena 

usaha manusia. Sebab itu maka menjadi jelas hendak menjadi mushlih, berarti suka 

memperbaiki dan memperindah bukan malah membuat kerusakan misalnya, tentang 

kerusakan alam yang terjadi di darat karena bekas perbuatan manusia yang meraka 

                                                             
15

 Enang sudrajat et al. Al-Qur’an & Terjemah. Bandung: (Depertemen Agama 2007) , h.  

408. 
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namai polusi dan kerusakan air laut yang rusak karena kapal tanki yang besar-besar 

membawa minyak atau bensin yang pecah dilaut.
16

 

Tingkat kelulus hidupan yang rendah, predasi alam dan pemanfaatan manusia 

hingga interaksi dengan aktifitas perikanan merupakan ancaman terhadap populasi 

penyu di alam. Berkurangnya populasi jenis-jenis penyu akan berpengaruh pada 

rantai makanan yang ada di laut, dengan demikian berdampak pada menurunya 

produksi perikanan. Oleh karena itu keberadaan penyu memiliki peran yang sangat 

penting dalam menjaga keberlanjutan perikanan di lautan.
17

 Untuk itu kontribusi 

nyata manusia sebagai khalifah yang ada dimuka bumi ini salah satu melindungi 

habitat penyu, penyu merupakan salah satu biota laut yang memiliki daya jelajah 

yang cukup jauh yang meliputi antar negara dan benua. 

Penanggulangan terhadap pulihnya kawasan hutan pantai Muara Tembulih 

yang telah terganggu dapat dilakukan jauh lebih cepat dengan mencegah masuknya 

jenis-jenis tumbuhan pendatang, mengurangi aktifitas masyarakat di kawasan ini baik 

dalam bentuk usaha pertanian, perikanan maupun ekowisata. Untuk itu perlu dibuat 

sebuah pola tata ruang kawasan ini dengan tepat agar kepentingan masyarakat baik 

petani, nelayan dan juga pengusaha ekowisata dapat terakomodasi dengan baik tanpa 

mengganggu vegetasi pantai yang ada, dikawasan Muara Tembulih merupakan salah 

satu habitat penyu bertelur.
18

 

                                                             
16

 Hamka.Tafsir Al-Azhar. Surabaya: (Yayasan Latimojong 1984), h.119. 
17

Ahmad Hafizh. et al. Panduan Penanganan Penyu, Sebagai Hasil Tangkapan 

Sampingan.(Indonesia: WWF 2014), h. iii. 
18

 Didi Sadili et al. Op. Cit, h. 2. 
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Berdasarkan penjelasan diatas maka perlu dilakukan penelitian tentang 

pengaruh struktur dan komposisi vegetasi pantai terhadap pendaratan penyu 

(Chelonioidea) di Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir 

Barat untuk menjaga kelestarian penyu tersebut. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang ada dilatar belakang adapun beberapa masalah yang 

diidentifikasi yaitu, jenis vegetasi dan penyu apa yang ditemukan dan apa pengaruh 

struktur dan komposisi vegetasi pantai terhadap pendaratan penyu, serta belum ada 

yang meneliti tentang pengaruh struktur dan komposisi vegetasi pantai terhadap 

pendaratan penyu di Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir 

Barat. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan dalam 

penelitian ini dibatasi oleh:  

1. Mengkaji pengaruh struktur dan komposisi vegetasi pantai terhadap pendaratan 

penyu (Chelonioidea) di Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur 

Kabupaten Pesisir Barat Lampung. 

2. Jenis penyu dan vegetasi pantai yang ditemukan diidentifikasi berdasarkan 

karakteristik morfologi.  

D. Rumusan Masalah 
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Rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana struktur dan komposisi vegetasi pantai yang ada di Pekon Muara 

Tembulih, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat ? 

2. Jenis penyu apakah yang ditemukan mendarat di Pekon Muara Tembulih, 

Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat ? 

3. Bagaimana pengaruh struktur dan komposisi vegetasi pantai terhadap pendaratan 

penyu (Chelonioidea) di Pekon Muara Tembulih, Kecamatan Ngambur, 

Kabupaten Pesisir Barat ? 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

Pada penelitian ini, tujuan yang akan di capai adalah :  

1. Mengetahui struktur dan komposisi jenis vegetasi yang menyusun kawasan 

pantai Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. 

2. Mengetahui jenis penyu apa yang mendarat di Pantai Muara Tembulih 

Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. 

3. Mengetahui pengaruh struktur dan komposisi vegetasi pantai terhadap 

pendaratan penyu (Chelonioidea) di Pekon Muara Tembulih, Kecamatan 

Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 
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1. Hasilnya diharapkan dapat digunakan sebagai data dan informasi ilmiah untuk 

mendukung pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi penyu di Pekon 

Muara Tembulih Kecamatan Ngambur, Pesisir Barat dengan baik.  

2. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi pelajar, mahasiswa, 

atau masyarakat tentang pengaruh struktur dan komposisi vegetasi pantai 

terhadap pendaratan penyu (chelonioidea) di Pekon  Muara Tembulih Kecamatan 

Ngambur Pesisir Barat. 

3. Menjadi salah satu sumber rujukan dalam kegiatan praktikum khususnya 

berkaitan dengan materi sub bab keanekaragaman hayati.  

4. Sebagai acuan untuk melanjutkan penelitian sejenis yang lebih mendalam serta 

untuk menambah kepustakaan. 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah:  

1. Objek Penelitian  

Objek penelitian ini adalah pengaruh struktur dan komposisi vegetasi pantai 

terhadap habitat bertelur  jenis- jenis (Chelonioidea) penyu.  

2. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur 

Kabupaten Pesisir Barat.  

3. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni selama 1 bulan pada Tahun 2017  
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4. Ruang Lingkup Ilmu adalah Ekologi Lingkungan 

Menurut Ernst Haeckel (1969) ekologi adalah hubungan antara mahluk hidup 

dengan lingkungan organik dan lingkungan anorganik. Definisi ini sangat luas, 

karena ada empat disiplin ilmu yang saling berkaitan dengan ekologi yaitu 

genetika, evolusi fisiologi dan tingkah laku.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Karakteristik Biologi Sebagai Ilmu 

Istilah biologi diambil dari bahasa Yunani, yaitu bios yang berarti kehidupan 

dan logos yang berarti ilmu. Biologi adalah ilmu yang membahas tentang makhluk 

hidup beserta lingkungannya. Ruang lingkup ilmu biologi sangat luas, tidak hanya 

membahas tentang sejarah bentuk-bentuk purbakala yang berumur 4 milyar tahun. 

Biologi menjadi wahana untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan 

nilai, serta tanggung jawab sebagai seorang yang bertanggung jawab pada 

lingkungan, masyarakat, bangsa. Pembelajaran biologi di harapkan bisa menjadi 

wahana bagi masyarakat untuk mempelajari diri sendiri dan sekitarnya.
19

 Biologi 

termasuk ilmu pengetahuan yang masuk kedalam kajian sains. Kata sains berawal 

dari bahasa latin (scienta yang berarti memiliki pengetahuan atau mengetahui). Sains 

adalah suatu proses untuk menemukan solusi terhadap suatu masalah atau memahami 

suatu fenomena yang ada di alam ini. 

 

                                                             
19

 Campbell Reece. Biologi edisi Kedelapan jilid satu. (Jakarta : Erlangga, 2002), h.1. 
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B. Taksonomi dan Klasifikasi  

Menurut Card, penyu termasuk dalam Ordo Testudinata yang memiliki 2 

family yang bertahan hingga saat ini dan ada 7 spesies penyu laut yang masih tersisa 

dibumi mereka adalah spesies penyu belimbing (Dermochelys coariacea), penyu 

hijau (Chelonian mydas), penyu sisik (Eratmochelys imbiricata), penyu 

Bromo/Tempayan (Caretta caretta), penyu lekang (Lepidochelys olivecia), penyu 

kempi (Lepidochelys kempi), dan penyu pipih (Netator depressus). Penyu belimbing 

satu-satunya spesies yang masih tersisa dibumi dari familia (Dermochelyidae), 

sedangkan keenam spesies lainya adalah termasuk kedalam familia (Choloniidae).
20

 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Chordata 

Class  : Sauropsida 

Ordo  : Testudines 

Super Family : Chelonioidea 

Family  : Cheloniidae 

Species : 

1. Chelonia mydas (Penyu hijau) 

2. Eretmochelys imbricata (Penyu sisik) 

3. Lepidochelys olivacea (Penyu lengkang) 

4. Natator depressus (Penyu pipih) 

                                                             
20

 Windia Adnyana dan Creusa Hipipeuw. 2009. Panduan Melakukan Pemantauan Populasi 

Penyu di Pantai Peneluran di Indonesia. Jakarta:  WWF-Indonesia dan Universitas Udayana., h. 20. 
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5. Caretta caretta (Penyu tempayan) 

6. Lepidochelys kempii (Penyu kempi) 

Family : Dermochelyidae 

Species : Dermochelys coriacea (Penyu belimbing)
21

 

C. Anatomi dan Morfologi 

Pengenalan terhadap bagian morfologi tubuh penyu berserta fungsinya sangat 

penting agar bisa melakukan identifikasi secara baik. Morfologi eksternal penyu. 

Secara umum morfologi penyu terdiri dari bagian-bagian.
22

 

1. Karapas merupakan bagian tubuh yang dilapisi zat tanduk, terdapat pada 

bagian punggung dan berfungsi untuk pelindungan. 

2. Plastron, yaitu lapisan tubuh bagian bawah sebagai penutup bagian dada dan 

perut. 

3. Infra maginal adalah yaitu keeping yang menghubungkan bagian tepi karapas 

dengan plastron. Bagian ini  adalah bagian salah satu karakter yang digunakan 

untuk identifikasi. 

4. Flipper depan (sirip depan berfungsi untuk berenang). 

5. Flipper belakang merupakan alat penggali dan kemudi. 

6. Scutes vertebrae adalah lapisan keratin berupa lempengan sisik yang terdapat 

pada bagian tengah kerapas. 

                                                             
21

 Didi Sadili. Op. Cit h. 7. 
22

 Agus Dermawan. Op. Cit, h. 19. 
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7. Scutes costal yaitu lempengan sisik yang ditemukan pada bagian samping 

karapas. 

8. Scales merupakan satu lempengan sisik yang menutup bagian flipper dan 

kepala. 

Perbedaan karakteristik estrernal antara spesies penyu terletak pada:  

1. Tingkat kekerasan karapas (lunak atau keras) serta kehadiran lempengan sisik 

di kepala (scales) dan di karapas (scutes). 

2. Banyaknya susunan lempengan (scutes) pada karapas dan (plastron). 

3. Jenis lempengan sisik (scales) pada kepala. 

Identifikasi penyu yang didasarkan pada bentuk luar (morfologi) setiap jenis 

dapat dilihat di gambar table 2.1 

Table 2.1 Identifikasi penyu berdasarkan bentuk morfologi. 

 

Kode spesies / 

Jenis penyu 

Krakteristik Eksternal 

Jenis 

cangkang / 

shell 

Jumlah 

scutes costal 

(pada 

kerapas) 

Jumlah 

scutes 

inframargina

l (pada 

karapas) 

Jumlah 

scales 

prefrontal  

Jumlah 

scales 

postacular / 

posarbital 

Penyu belimbing 

(Dermochelys 

coariacea) 

Lunak  - - - - 

Penyu hijau 

(Chelonian mydas) 

Keras  4 pasang 4 pasang 1 pasang 4 pasang 

Penyu pipih (Netator Keras 4 pasang 4 pasang 1 pasang 3 pasang 
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depressus) 

Penyu sisik 

(Eratmochelys 

imbiricata) 

Keras 4 pasang 1 pasang 2 pasang 3 pasang 

Penyu tempayan 

(Caretta caretta) 

Keras 5 pasang 3 pasang 2 pasang 3 pasang 

Penyu lekang 

(Lepidochelys olivecia) 

Keras 5 pasang 4 pasang 2 pasang 3 pasang 

   

Catatan:  

1. Penyu pipih (Netator depressus) endemik diperairan Australia dan sangat 

jarang ditemukan di Indonesia. 

2. Costal scutes penyu sisik (Eratmochelys imbiricata) cenderung tumpang 

tindih atau operlapping (menumpuk). 

3. Pada scutes inframarginal penyu lekang (Lepidochelys olivecia) terdapat 

lubang-lubang atau pores.
23

 

D. Jenis dan Sebaran Penyu 

1. Identifikasi Jenis 

Dari tujuh spesies penyu di dunia, dilaporkan ada enam jenis penyu yang 

hidup di perairan Indonesia yaitu Chelonia mydas yang juga dikenal sebagai penyu 

hijau, penyu sisik Eretmochelys imbricata, penyu lekang Lepidochelys olivacea, 

                                                             
23

  Didi Sadili. Op. Cit, h. 15. 
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penyu pipih Natator depressus, penyu belimbing Dermochelys coriacea. serta penyu 

tempayan Caretta caretta.
24

 

1) Penyu Hijau (Chelonia mydas) 

Penyu hijau adalah salah satu hewan terancam punah, sehingga penyu ini 

dilindungi oleh pemerintah melalui undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

konservasi sumber daya alam hayati. Pada tingkat nasional jenis penyu hijau 

dilindungi oleh pemerintah dalam peraturan pemerintah No. 7 tahun 1999 

bereserta 236 spesies satwa dan 58 spesies tumbuhan lain.
25

 Bentuk dari penyu 

hijau adalah oval agak sedikit meruncing dibelakang dengan kepala yang kecil 

bundar. Karapasnya (cangkangnya) berwarna coklat atau kehitaman dan 

kekuningan dengan bintik-bintik dikarapas. Daerah peneluran penyu hijau 

mempunyai segi krakteristik. Umumnya tempat pilihan bertelur adalah daratan 

luas dan landai, yang terletak diatas bagian pantai dengan rata-rata 

kemiringannya sekitar 30 derajat serta diatas pasang surut antara 30 sampai 80 

meter. Meskipun demikian penyu seringkali tidak jadi bertelur di daerah tadi jika 

secara kebetulan tempat itu berpasir keras kerena bercampur dengan tanah atau 

kerikil tajam.
26

 

                                                             
24

 Ibid, h. 1. 
25

 Erpa Mardiana  et al. Tingkat Keberhasilan Penetasan Telur Penyu Hijau (Chelonia 

Mydas) Pulau Wie Tambelan di Lagoi. Jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Ilmu Kelautan dan 

Perikanan 

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, h. 2. 
26

 Agus. Op.Cit,  h. 8. 
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Gambar 2.1 Penyu Hijau (Chelonia mydas)
27

 

2) Penyu sisik dengan nama ilmiah Eretmochelys imbricata 

Penyu sisik sering juga disebut dengan penyu karang atau penyu genting. 

Disebut penyu karang karena penyu jenis ini hidup diperairan-perairan karang 

dan disebut penyu genting kerena susunan karapasnya tersusun-susun rapi 

menyerupai seperti susunan genting.
28

  

Penyu sisik adalah penyu memiliki moncong berbentuk paruh, rahang atas 

melengkung ke bawah dan agak tajam. Bentuk kepala seperti burung kakak tua. 

sehingga sering disebut “Hawksbill turtle”. Penyu sisik tersebar luas di Indonesia 

terutama pada pulau-pulau kecil tidak berpenghuni. Penyu sisik banyak 

ditemukan di Belitung hingga Kepulauan Riau, Lampung, Kepulauan Seribu, 

Laut Sulawesi (Berau), Karimunjawa, Sulawesi Selatan (Takabonerate) sampai 

                                                             
27

 Agus Dermawan. et al. Op. Cit.h. 23. 
28

 Agus. Op. Cit, h. 17. 
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Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua. Populasi penyu sisik yang ada di 

Indonesia terancam punah. Punahnya populasi penyu sisik disebabkan oleh 

faktor manusia (pengambilan telur oleh masyarakat, perburuan penyu untuk 

dikomsumsi, peralihan hutan pantai menjadi lahan pertanian dan diambilannya 

sumber daya alam dilaut yang menjadi makanan penyu dari pada yang 

disebabkan oleh faktor alam dan predator.
29

 

 

Gambar 2.2 Penyu sisik (Eretmochelys imbricata)
30

 

3) Penyu Lekang (Lepidochelys olivacea) 

Penyu lekang karapasnya kira-kira berbentuk bulat, berwarna abu-abu dan 

pori-pori terdapat pada karapasnya. Di Indonesia penyu lekang ditemukan di 

pantai Muara Padang dan Tanjung Benoa Bali serta Kalimantan Timur. Penyu 

lekang mencapai dewasa kelamin setelah berumur empat tahun. Jumlah penyu 

                                                             
29

 Angga Richayasa. Karakteristik Habitat Peneluran Penyu Sisik (Eretmachelys Imbricata) 

Di Pulau Geleang, Karimun jawa. (Universitas Negeri Semarang), h. 1. 
30

 Agus Dermawan. Op. Cit. h. 24. 
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lekang pada setiap sarang tidak sebanyak penyu laut lainya.
31

 Penyu lekang 

bertelur secara berkelompok, mereka datang kepantai untuk bertelur pada bulan 

baru terbit sampai bulan purnama. Telurnya disimpan pada sarang-sarang yang 

dibuat antara 8 sampai 41 meter dari titik pasang tertinggi. Penyu abu-abu 

membutuhkan waktu sekitar 25 menit. Setelah bertelur, penyu ini menutupi 

lubangnya dengan taburan pasir yang ada disekitarnya. Pasir ditaburkan 

sebanyak 25 sampai 30 kali menggunakan ayunan kakinya yang berfungsi 

sebagai sekop.
32

 

 

Gambar 2.3 Penyu Lekang (Lepidochelys olivacea)
33

 

4) Penyu Pipih (Natator depressus) 

Bentuk penyu ini pipih dan hampir tidak dapat dibedakan dengan penyu 

hijau karena punggungnya hampir sama. Bentuk punggungnya rata dengan sisi 

dan ditemukan sisik didepan mata, serta warnanya abu-abu. Daerah peneluran 

                                                             
31

 Agus. Op. Cit, h. 23. 
32

 Ibid, h. 24. 
33
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penyu pipih adalah pantai sekitar sarangnya. Kedalaman sarang yang digali oleh 

penyu pipih sekitar 60-67 cm dengan diameter sarang antara 25-30 cm. Penyu 

pipih melakukan perjalanan jauh, sama halnya seperti yang dilakukan oleh penyu 

hijau. Penyu pipih dapat melakukan migrasi ketempat lain yang jaraknya 

mencapai 5392 km. Namun, dalam waktu 2 sampai dengan 3 tahun penyu pipih 

akan kembali ke pantai dimana ia dilahirkan untuk bertelur. Hal ini menyatakan 

bahwa semua jenis penyu mempunyai tenggang waktu bertelur yang cukup 

lama.
34

 Penyu pipih termasuk dalam omnivore karena memakan timun laut, 

spesies ubur-ubur, udang, udang dan invertebrata lainnya.
35

 

 

Gambar 2.4 Penyu Pipih (Natator depressus)
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5) Penyu tempayan (Caretta caretta) 

Penyu tempayan disebut juga dengan penyu merah. Warna karapas atau 

tempurung dari penyu jenis ini kemerah-merahan. Daerah penelurannya penyu 

ini bertelur pada pantai yang butiran pasirnya berdiameter medium dan pasirnya 

bermaterial silica. Penyu tempayan bertelur dengan interval waktu rata-rata 15 

hari selama 5 kali dipantai. Jumlah telur dalam setiap sarang antara 100 sampai 

120 butir. Diameter telur dari penyu jenis ini sekitar 40-45 mm dengan berat telur 

antara 40-43 gram. Penyu tempayan hanya bertelur pada musiman saja, yakni 

antara bulan Juli sampai pertengahan September. Dan kemudian absen selama 

delapan tahun lamanya, sebelum kemudian bertelur kembali ketempat semula, 

meskipun selama kurun waktu tersebut penyu jenis ini melakukan perjalanan 

ribuan kilometer atau sekitar 2640 km dari daerah peneluran.
37

 

 

Gambar 2.5 Penyu tempayan (Caretta caretta)
38
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6) Penyu kempi (Lepidochelys kempii) 

Penyu jenis ini hidup di daerah terbatas. Daerah penyebaranya disamudra 

Atlantik bagian tengah dan dilaut Tengah. Penyu kempi tidak terdapat diperairan 

di Indonesia. Penyu ini sering tertangkap oleh nelayan-nelayan trawl Amerika. 

Akibat penangkapan yang tidak sengaja dan jumlahnya yang cukup besar. 

Daerah peneluran utama penyu jenis ini terletak dipantai dekat desa Rancho 

Nouevo sebanyak 40.000 ekor. Kemudian pada tahun 1982 diperkirakan hanya 

tingggal 1500 ekor saja. Pemburuan penyu-penyu dewasa dan pengambilan telur-

telurnya oleh penduduk stempat merupakan faktor penyebab penurunan populasi 

penyu ini.
39

 Tubuhnya hampir sama dengan penyu lekang tetapi sedikit lebih 

besar. Genus Lepidochelys ini ketika melakukan peneluran  sering kali secara 

bersama-sama. 

 

Gambar 2.6 Penyu kempi (Lepidochelys kempii) 

Sumber: www.phantomzvet.bolgspot.co.id 
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7) Penyu belimbing (Dermochelys coriacea) 

Penyu belimbing pada karapasnya berbintik putih dan berwarna gelap. 

Ukuran penyu belimbing dapat mencapai 500 kg. Penyu ini telah bertahan hidup 

lebih dari ratusan juta tahun yang lalu, kini spesies ini terancam punahan. Spesies 

ini menurun dengan cepat kurang lebih dua puluh tahun terakhir. Penyu 

belimbing (Dermochelys coriacea) disebut juga penyu raksasa, karena ukuranya 

paling besar diantara penyu-penyu lainnya. Penyu jenis ini mempunyai tingkah 

laku yang agak aneh. Bentuknya juga spesifik dan dagingnya kurang disenangi. 

Habitat penyu belimbing terutama pada laut-laut dalam sesuai dengan sifat dan 

kemampuannya untuk berenang jauh. Pada dasarnya, jenis penyu ini mencari 

makanan di daerah subtropis bahkan di daerah dingin, tetapi untuk tujuan 

bertelur akan dilakukan di daerah tropis. Pilihan daerah penelurannya tidak 

berbeda dengan penyu hijau, yakni pada pasir yang berdiameter halus sampai 

sedang, dengan latar belakang hutan pantai yang lebat. Jadi, penyu belimbing 

menghendaki suasana yang gelap pada malam hari untuk tujuan bertelur.
40
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Gambar 2.7 Penyu belimbing (Dermochelys coriacea)
41

 

2. Sebaran Penyu 

Secara umum sebaran jenis penyu dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini
42

. 

Tabel.2.2  Sebaran Jenis Penyu 

No Jenis Sebaran 

1 Penyu hijau  

(Chelonian 

mydas) 

Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra 

Hindia. Penyu hijau yang paling banyak dijumpai 

diperairan Indonesia, mulai dari wilayah Indonesia 

bagian barat (Sumatra Barat, Riau, Kepulauan 

Riau, Bangka Belitung), bagian tengah 
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(Kepulauan Seribu, Kalimantan Timur, Jawa 

Timur), hingga bagian timur ( Bali, NTB, NTT, 

Sulawesi dan Papua). 

2 Penyu Pipih 

(Natator 

depresus) 

Penyu pipih sampai saat ini hanya ditemukan 

bertelur dibenua Australia sehingga disebut 

endemic Australia, penyebaran dan ruang 

hidupnya lebih sempit dibandingkan penyu-penyu 

lainnya. 

3 Penyu lekang 

(Lipidophlys 

olicea) 

Samudra Indonesia-Pasifik dan Samudra Atlantik, 

diIndonesia agak sulit diketahui penyebarnya 

secara pasti, dan baru ditemui didaerah Cupel, 

Perancak, Candi kuning  diselat Bali, dan Tegal 

Besar, Lepang diselat Bandung. 

4 Penyu 

Belimbing 

(Dermochelys 

coricea) 

Penyu belimbing dapat ditemukan diperairan 

tropis higga kelaut kawasan sub kutub dan bisa 

bertelur di pantai-pantai tropis. Spesies ini 

menghabiskan hampir selama hidupnya di laut 

terbuka dan hanya muncul kedaratan saat bertelur. 

5 Penyu Sisik  

(Eretmochelys 

imbirata) 

Samudra Pasifik, Samudra Atlantik dan Samudra 

Hindia, terutama daerah tropis dan sub tropis. 

Perairan-perairan karang terutama pada pulau-
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 pulau kecil dilaut kecil Jawa, Laut Flores, Selat 

Makasar, Selat Karimata, Pulau Manjangan dan 

lain-lain. 

6 Penyu 

Tempayan 

(Carita carita) 

Penyu tempayan ini pernah ditemukan di Pulau 

Komodo, Nusa Tenggara Barat. Pulau Komodo 

hanya sebagai habitat makannya dan belum ada 

informasi yang jelas pantai tempat peneluran 

spesies ini di Indonesia. 

 

E. Bio Ekologi Penyu 

 Kata “ecology” pertamakali dikemukakan oleh Ernst Haeckel, seorang ahli 

zoology bahasa jerman pada tahun 1869. Haeckel menjelaskan bahwa ekologi 

mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungnnya. Kata 

“oikos” berasal dari bahasa Greek (Yunani) yang berarti “rumah”, atau lingkungan 

yang dapat diartikan fungsi tempat itu bagi tempat kehidupan organisme. 

1. Reproduksi Penyu 

Reproduksi penyu adalah tahapan regenerasi yang dilakukan oleh penyu yang 

sudah mencapai umur dewasa baik betina dan jantan melalui proses perkawinan, 

penyu melakukan peneluran dipantai sampai telur menetas menjadi tukik. 

Adapun tahapa-tahap reproduksi penyu yaitu sebagai berikut:
43
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a. Perkawinan 

Pada saat reproduksi penyu jantan akan bertengger di atas karapas penyu 

betina. Kurang lebih seratus butir telur yang ditelurkan oleh seekor penyu 

betina, tukik yang berhasil mencapai dewasa paling banyak 1–3%. Pada waktu 

kawin, penyu jantan akan mengikuti kemana penyu betina berenang. Penyu 

jantan juga mencengkram penyu betina menggunakan kuku kaki bagian 

depannya supaya tidak mudah lepas dari penyu betina. Penyu jantan dan 

penyu betina yang sedang melakukan perkawinan membutuhkan waktu yang 

mencapai 6 jam timbul tenggelam di permukaan air laut.
44

 

b. Perilaku Peneluran 

Ketika penyu akan bertelur, penyu betina akan naik ke pantai. sedangkan 

penyu jantan tetap berada di daerah yang terletak antara batas air surut 

terendah dengan ujung paparan benua dengan kedalaman 200 m. Penyu yang 

bertelur memiliki tingkah laku sesuai dengan masing-masing spesies.
45

 Setiap 

spesies penyu mempunyai waktu saat peneluran yang berbeda-beda antara 

satu jenis penyu dengan jenis penyu lainnya, seperti pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2.3 Waktu (Timing) peneluran berdasarkan spesies (jenis) penyu 

No Jenis Waktu Peneluran 

1 Penyu hijau  

(Chelonia mydas) 

Malam (jam 21.00-02.00) 
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2 Penyu Pipih (Natator 

depresus) 

Malam (jam 21.00-03.00) 

3 Penyu lekang 

(Lipidophlys olicea) 

Malam ( jam 20.00-24.00) 

4 Penyu Belimbing 

(Dermochelys 

coricea) 

Malam (jam 20.00-03.00) 

5 Penyu Sisik  

( Eretmochelys 

imbirata) 

Waktu peneluranya tidak dapat diduga, 

kadang malam  hari tetapi bisa siang hari. 

6 Penyu Tempayan 

(Carita carita) 

Malam (jam 20.00-02.00) 

 

Suhu air laut akan mempengaruhi (interval peneluran) penyu. Apabila suhu air 

laut semakin tinggi, maka interval peneluran akan cenderung semakin pendek. 

Sebaliknya apabila suhu air laut semakin rendah, maka interval peneluran akan 

cenderung semakin panjang. Tahapan bertelur pada berbagai jenis penyu umumnya 

berpola sama. proses penyu bertelur melalui beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:
46

 

1. Penyu betina menuju pantai, penyu akan muncul pada saat terjadi 

hempasan ombak 
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2. Penyu betina naik ke pantai, berdiam sebentar dan melihat 

disekelilingnya kemudian bergerak mencari pasir yang sesuai untuk 

membuat sarang. penyu akan pindah mencari tempat lain apabila pasirnya 

tidak sesuai sebagai tempat bertelur. 

3. Penyu betina akan membuat kubangan menggunakan keempat kakinya 

sebagai tumpuan tubuhnya atau body pit, kemudian membuat lubang 

sarang untuk bertelur di dalam body pit. 

4. Penyu mengeluarkan telurnya satu persatu, kadang kala serentak dua 

sampai tiga telur. Ekor penyu melengkung ketika bertelur. 

5. Penyu akan membutuhkan waktu selama 45 menit untuk membuat sarang 

dan selama 10 sampai 20 menit untuk bertelur. 

6. Penyu akan menimbun kembali sarang yang dibuatnya menggunakan 

pasir dengan sirip belakangnya, lalu menimbun kubangan (body pit) 

dengan ke empat kakinya.  Lalu penyu membuat jejak palsu untuk 

menghilangkan sarang aslinya. Penyu akan bertelur kembali dalam 2 

sampai 8 tahun yang akan datang. 

2. Siklus Hidup Penyu 

Siklus hidup dari semua jenis penyu sama saja. Untuk mencapai usia 

produktif, penyu memerlukan waktu sampai puluhan tahun lamanya. Penyu dewasa 

hidup bertahun-tahun di satu tempat sebelum bermigrasi untuk kawin dengan 

menempuh jarak yang jauh (hinggga 3000 km) dari ruaya pakannya kehabitat 
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penelurannya. Pada umur sekitar 20 sampai 50 tahun, penyu jantan dan penyu betina 

akan bermigrasi kehabitat peneluran disekitar daerah kelahirannya. Perkawinan penyu 

dewasa terjadi dilepas pantai satu atau dua bulan sebelum peneluran pertama dimusim 

tersebut. Baik penyu jantan dan penyu betina mempunyai beberapa pasangan kawin.
47

 

Sperma penyu jantan akan disimpan dalam tubuh penyu betina untuk 

membuahi tiga sampai tujuh kumpulan telur yang nantinya akan menjadi 3 sampai 7 

sarang dan akan ditelurkan dimusim tersebut. Penyu tersebut akan kembali keruay 

pakanya setelah penyu betina menyelesaikan kegiatan bertelur dua mingguan 

dipantai. Penyu betina akan melakukan pendaratan ke pantai apabila telah siap 

bertelur, dengan menggunakan kaki bagian depannya penyu menyeret tubuhnya 

kepantai peneluran. Penyu betina membuat lubang tempat tumpuan badanya dengan 

menggunkan sirip depannya, lalu menggali lubang sedalam 30-60 cm untuk 

meletakan telurnya dengan sirip belakangnya, jika pasirnya terlalu kering atau tidak 

sesuai untuk bertelur maka penyu akan berpindah kelokasi lain.
48

 

Penyu mempunyai sifat kembali ke habitat dimana dia ditetaskan untuk 

bertelur dengan bermigrasi dari tempat dia mencari makanan ke lokasi bertelur. 

Migrasi ini bisa berubah dengan beberapa alasan yaitu kelangkaan pakan dialam, 
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perubahan iklim, banyaknya hewan predator dan gangguan disebabkan oleh manusia, 

dan terjadinya bencana alam yang hebat didaerah peneluran, misalnya tsunami.
49

 

 

2.8 Gambar siklus hidup penyu
50

 

3. Karakteritik Habitat Peneluran 

Semua jenis penyu memilih daerah peneluranya dipantai laut yang memiliki 

karakteristik yang khas sesuai dengan kebutuhan terkait kedekatanya dengan feeding 

grounds (daerah mencari makan), kemudahan untuk merayap dan membuat sarang, 

serta aman dari gangguan manusia. Karakteristik pasir sebagai tempat pilihan bertelur 

penyu merupakan zona supratidal berpasir halus atau kasar yang luas dan landai. 

Penyu sisik mempunyai 3 macam habitat yaitu habitat tempat makan, habitat tempat 
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reproduksi, dan habitat tempat peneluran.  Menurut Widiastuti (1998), hubungan 

antar parameter dengan analisis komponen utama adalah sebagai berikut: 

1. Suhu sarang, substrat dan kadar air mempengaruhi laju inkubasi pada telur 

penyu. Laju inkubasi akan semakin cepat apabila suhunya semakin tinggi. 

2. Kemudahan penyu untuk menggali sarang di tentukan oleh diameter 

pasirnya. Ukuran diameter pasir yang lebih besar membuat penyu kesulitan 

untuk menggali sarang. 

3. Jarak sarang dengan vegetasi pantai berhubungan negatif terhadap suhu 

udara dan komposisi debu. Semakin besar jarak sarang ke vegetasi terluar 

maka komposisi debu pada substrat sarang dan suhu udara makin rendah 

4. Semakin tinggi curah hujan dan semakin rendah jarak sarang ke batas 

pasang, maka semakin tinggi juga kadar air substrat. 

32. Karakteristik habitat bertelur penyu sebagai berikut: 

1. Kelembaban dan Suhu Udara 

Pertumbuhan embrio sangat dipengaruhi oleh suhu. Embrio akan 

tumbuh optimal pada suhu antara 24–33°C, dan akan mati apabila di luar 

kisaran suhu tersebut. Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi 

perkembangan embrio sampai penetasan. Telur akan lebih cepat menetas 

apabila suhu pasirnya lebih tinggi. Telur penyu hijau yang ditetaskan pada 



49 
 

suhu pasir 32°C akan menetas dalam waktu kurang lebih 50 hari, sedangkan 

telur yang ditetaskan pada suhu pasir 24°C  akan menetas lebih dari 80 hari.
51

 

Kelembaban udara adalah banyaknya uap air yang ada di udara. Besar 

kecilnya kelembaban udara tergantung pada banyaknya uap air di udara. 

Mengakibatkan kelembaban udara akan lebih rendah pada siang hari tetapi 

lebih tinggi pada malam hari. Kelembaban penting perannya dalam mengubah 

efek dari suhu. Pada lingkungan daratan terjadi interaksi suhu kelembaban 

yang sangat erat sehingga dianggap sebagai bagian yang sangat penting dari 

keadaan cuaca dan iklim. Kerena kedua faktor itu hampir selalu diukur.
52

 

2. Jenis-jenis Vegetasi 

Jenis tumbuhan atau vegetasi pantai secara umum yang terdapat di  

daerah pantai ke arah daratan yaitu sebagai berikut: 

a. Tanaman Pioner (tumbuhan perintis yang mengisi lahan kosong) 

b. Zonasi jenis-jenis tanaman yang terdiri dari Hibiscus tiliaceus (waru), 

Gynura procumbens (tanaman sambung nyawa), dan lainnya 

c. Zonasi jenis-jenis tanaman seperti Hernandia peltata (Kampis cina), 

Terminalia catappa (Ketapang), Cycas rumphii (Pakis haji), dan lainnya 
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d. Zonasi terdalam dari formasi hutan pantai Callophyllum inophyllum 

(Bunga Nyamplung), Canavalia ensiformis, Cynodon dactylon (Rumput 

grinting), dan lainnya.
53

 

Jenis-jenis tumbuhan asli pantai yang tersisa seperti kelompok herba, 

perdu atau semak I. pes-caprae (ubi pantai), dan S. littorius (jukut lalarian), 

(Pandanus tectorius), bakung (C. asiaticum), babakoan (C. gigantean) serta 

pohon C. inophylum, B. asiatica (Tubuhan butun atau keben), P. pinnata 

(Malapari), T. catapa (Ketapang).
54

 

F. Ekologi Vegetasi Pantai 

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai garis pantai yang terluas 

di Asia Tenggara sekitar 81.000 km. Di sepanjang pantainya ditumbuhi oleh 

bermacam spesies vegetasi pantai. Salah satunya yaitu kawasan hutan pantai. 

Whitford menjelasakan pertama kalinya bahwa hutan pantai adalah salah satu tipe 

hutan. Kondisi hutan pantai berbentuk substrat pasir dan ditumbuhi oleh beberapa 

tumbuhan pioneer. Umumnya lebar hutan pantai kurang dari 50 meter dan tidak 

mempunyai batas zonasinya dengan jenis hutan lainnya serta memiliki tinggi pohon 

yang mencapai 25 meter.
55

  

Berdasarkan bentuk massa, tajuk dan struktur tanaman, Laurie (1986) dan 

Djuwita (2005) dalam indrawati (2007) mengelompokan tanaman menjadi: 
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1. Pohon : 

Tumbuhan pohon adalah jenis tanaman berkayu, batang tumbuh tegak 

memopang tajuk pohon, memiliki batang yang berkayu, batangnya keras, tumbuh 

lengkap atau yang mempunyai batang, akar dan daun dan dicirikan dengan 

pertumbuhan yang sangat tinggi dengan diameter batang lebih dari 20 cm, 

tingkatan ini terdiri dari semua tumbuhan pohon yang mempunyai tinggi lebih dari 

5 m. Pengukuran yang akan dilakukan untuk pohon adalah diameter batang. tinggi 

pohon serta jumlah individu dan jenis pohon. Pengukuran diameter batang pada 

ketinggian 1,3 m atau 20 cm. Ukuran petak pengamatan untuk identifikasi tingkat 

pohon adalah 20 x 20 m. Contoh vegetasi pantai tingkat pohon antara lain: seperti 

ketapang (Terminalia catappa), nyamplung (C. inophyllum) butun (B. asiatica) 

dan waru (H. tiliaceus). 

2. Perdu 

Tumbuhan golongan perdu adalah tumbuhan yang memiliki batang yang 

cukup kaku, berkambium dan cukup kuat untuk menopang bagian tanaman, 

tumbuhan yang berakar tunggang, berbatang kayu, hidup  berumpun yang pohon 

lebih dari satu, cabang rating dan daunnya tumbuh bergerombol, memiliki kayu 

dan batang yang hijau, tumbuh cepat dan menghasilkan bunga dan banyak biji 

dalam sigkat priode tertentu, memilik daun dan batang yang mati turun diakhir 

musim tanam. Golongan ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu perdu tinggi, perdu 

rendah, dan perdu sedang. Yang termasuk dalam jenis tumbuhan perdu yaitu 

bunga sikat botol, euphorbia dan krossandra termasuk dalam golongan tanaman 
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jenis ini. Contoh: Nothopanax scutellarium (mangkokan), Callotropis gigantean 

(babakoan), Thespesia populnea (Baru laut), Morinda citrifolia (cangkudu), 

Nauclea orientalis (cangcaradan). 

3. Semak  

Tanaman golongan semak dicirikan dengan batang yang berukuran sama 

dan sederajat, berkayu tapi dibedakan dengan pohon karena cabangnya banyak dan 

tinggi yang rendah, memiliki kayu sedikit, batang yang hijau dan lembut, tumbuh 

dengan cepat dan menghasilkan biji dan bunga dalam singkat priode waktu 

tertentu, cabang ranting tumbuh bergerombol. Pada umumnya tanaman ini 

mempunyai ketinggian kurang dari 8 m. 

4. Herba  

Golongan herba merupakan spesies tanaman yang memiliki sedikit 

jaringan sekunder atau tidak berkayu akan tetapi dapat berdiri tegak, batang lunak 

berair. Contoh vegetasi patai tigkat herba: Ipoemoea pes-caprae (Tapak kuda), 

Cyperus pedunculatus (teki laut), Desmodium gangeticum (Picah Daun), 

Pandanus tectorius (pandan samak), Ischaemum muticum (jukut tambaga), 

Spinifex littorius (jukut lalarian). 

5. Semai atau anakan 

Semai adalah pohon kecil yang mempunyai ketinggian tidak lebih dari 1,5 m. 

Tahap pertumbuhannya hanya dihitung berapa jumlah individu serta jenisnya saja 
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dan diameter batang tidak perlu diukur. Contoh tumbuhan semai atara lain L. 

leucocephala dan A. auriculiformis
56

 

6. Tiang 

Tumbuhan dengan diameter 10 sampai 20 cm. Pengukuran dilakukan pada 

petak pengamatan yang berukuran 10 x 10 m. Parameter pengukuran adalah  dengan 

mengukur diameter tiang dan jumlah jenis tumbuhan. Pengukuran diameter batang 

juga dilakukan pada ketinggian 1,3 meter. Hasil pengukuran dicatat pada tally sheet 

yang telah disediakan. 

7. Pancang 

Pancang adalah pohon yang tingginya lebih tinggi dari 1,5 meter serta 

berdiameter batang kurang dari 10 cm. Ukuran plot pengamatan yang digunakan 

untuk mengukur ini adala tingkat ini adalah 5x5 m. Tidak seperti tiang dan pohon, 

pada tingkat pancang diameter tidak diukur, yang perlu diukur adalah jumlah 

individu, kerapatan relatif dan frekuensi relatif. 

8. Tumbuhan Bawah  

Tumbuhan bawah yaitu tumbuhan yang hidup di dasar hutan kecuali tingkat 

semai dan pancang. Beberapa tumbuhan bawah terdiri dari: (1) keluarga palma. Jika 

pohon dewasanya lebih tinggi dari 1,5 m, (2) Jenis tumbuhan pandan tidak 

mempunyai kategori, (3) paku-pakuan, dan (4) herba atau semak lainnya. Ukuran plot 

contoh pengamatan tumbuhan bawah bcrukuran 5x5 meter. Rekaman hasil 

pengamatan dicatat pada tally sheet yang telah disediakan. 
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Dalam vegetasi hutan pantai biasanya ditemukan spesies conifer atau 

tumbuhan berdaun jarum dan vegetasi pantai berupa Pandanus sp dan Barringtonia 

asiatica. Pada batang Barringtonia sering banget ditemukan tumbuhan empifit seperti 

spesies Myrmecodia sp. Mekanisme penurunan keanekaragaman hayati secara 

langsung dalam bentuk eksploitasi jenis untuk tujuan tertentu dan terjadinya 

fragmentasi habitat (contoh: hilangnya habitat pemijahan penyu dan biota lain). 

Secara tidak langsung, pantai yang terbuka merupakan lingkungan yang tidak  ramah.  

Vegetasi pantai akan mati karena tidak mampu beradaptasi dengan air laut dan 

bencana alam, akibatnya akan terjadi kerusakan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh 

variasi suhu, kelembaban, dan ombak air laut.  Seiring dengan kegiatan manusia yang 

berpengaruh terhadap penurunan komposisi dan struktur vegetasi pantai 

menyebabkan hilang keindahan pantai sebagai daya tarik prawisataan. 

G. Permasalahan Terhadap Penyu 

Eksistensi  penyu, baik saat bertelur maupun saat didalam perairan ketika 

akan mendekati wilayah peneluran banyak sekali gangguan yang akan menjadi 

ancaman bagi kehidupannya. Secara umum permasalahan yang bisa mengancam 

kehidupan penyu tergolong menjadi dua ancaman yaitu ancaman yang disebabkan 

oleh perbuatan manusia dan ancaman alami.
57

 

Gangguan atau ancaman alami yang dapat menggangu kehidupan penyu 

antara lain: 
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a. Pemangsaan (predation) tukik, semut semai (Paederus littoralis), 

kepiting hantu (Ocypode ceratophthalma), burung elang (Haliaetus 

leucogaster), monyet ekor panjang (Macaca fascicularis), ular cincin 

emas (Boiga dendrophila), anjing (Canis lupus familiaris) dan biawak 

(Varanus salvator). 

b. Penyakit, yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau karena pencemaran 

lingkungan perairan. 

c. Perubahan iklim dapat mengakibatkan terjadinya erosi pantai dan naiknya 

permukaan air laut dan rusaknya vegetasi pantai habitat peneluran 

sehingga mempengaruhi terhadap jenis kelamin tukik yang ditetaskan. 

Sedangkan gangguan akibat perbuatan manusia bisa menggangu kehidupan 

penyu yaitu: 

a. Tertangkapnya penyu kerena aktivitas perikanan, tidak disengaja maupun 

disengaja dengan berbagai jenis alat tangkap, seperti tombak, rawai 

panjang (longline), jaring insang (gill net), dan pukat (trawl) 

b. Penangkapan penyu untuk dimanfaatkan cangkang, daging dan tulangnya. 

c. Pengambilan telur-telur penyu yang digunakan sebagai sumber protein. 

d. Aktivitas manusia seperti pembangunan pelabuhan, pembuatan bandara 

penambangan pasir, pembanguan pelabuhan, pembangun tangggul pantai 

serta pembangunan wisata pantai. 
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H. Kajian Islam Tentang Vegetasi Pantai dan Penyu 

Al-Quran telah menerangkan tentang pentingnya untuk menjaga kelestarian 

lingkungan, berikut beberapa ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang menjaga 

lingkungan. 

Surat Ar Rum ayat 41-42 tentang larangan membuat kerusakan dimuka bumi 

ini. 

                                 

                            

      

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 

tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). 

Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah 

bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka 

itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)." 

Selain untuk beribadah kepada Allah, manusia juga diciptakan sebagai 

khalifah, manusia diciptakan sebagai khlifah dibumi ini. Sebagai khalifah, manusia 

memiliki tugas tugas untuk memanfaatkan, mengelola dan memelihara alam semesta. 

Allah telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan semua 

mahluk hidup Nya, khususnya manusia.
58

  

Kesimpulan dari ayat tersebut adalah selain untuk beribadah kepada Allah, 

manusia juga diciptakan sebagai khalifah muka dibumi ini. Sebagai khalifah, manusia 

mempunyai tugas untuk memanfaatkan, mengelola dan memelihara alam semesta. 
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Allah telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan semua 

mahluk Nya, khususnya manusia.
 59

 

I. Kawasan Konservasi Muara Tembulih 

Salah satu kawasan konservasi penyu terletak di Daerah Muara Tembulih, 

atau sekitar 54 km dari kota Krui atau 172 km dari Bandar Lampung. Kawasan 

tersebut beroperasi sejak tahun 2006 dan dikelola oleh masyarakat setempat, serta 

mendapatkan dana untuk mengelola kawasan dari Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Lampung. Area ini merupakan bagian dari Konservasi Laut Daerah Pesisir 

Barat. di Indonesia terdapat enam dari tujuh spesies penyu yang ada di dunia, 

kemudian 4 jenis penyu yang diketahui mendarat di kawasan Muara Tembulih yaitu 

penyu hijau, penyu belimbing, penyu sisik dan penyu lekang. Kawasan ini seluas 

2.164 meter persegi atau sekitar 20 hektar, selain sebagai lokasi penangkaran penyu 

kawasan tersebut dijadikan lokasi ekowisata yang seharusnya dapat dikunjungi oleh 

berbagai kalangan wisatawan asing maupun wisatawan dalam negeri terutama para 

peneliti yang memiliki minat terhadap ekologi pantai.  

Sampai saat ini memang belum adanya data mengenai keadaan struktur dan 

komposisi vegetasi pantai di Muara Tembulih namun demikian, data pada tahun 2015 

di temukan 6 indukan penyu lekang yang mendarat di pantai Muara Tembulih 

sedangkan pada tahun 2016 terdapat 7 indukan penyu lekang dan 1 indukan penyu 

hijau yang mendarat di  pantai Muara Tembulih, hal tersebut menunjukkan bahwa 

keadaan vegetasi pantai di Muara Tembulih semakin baik. 
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Menurut keterangan dari bapak Wardana pada bulan mei 2017 KKLD 

semenjak beralihnya pemerintahan daerah dari lampung barat menjadi kabupaten 

pesisir barat berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 

tentang pembentukan Kabupaten Pesisir Barat. Konservasi penangkaran penyu di 

Muara Tembulih kurang begitu mendapatkan perhatian sehingga sekarang diambil 

alih oleh dinas kelautan Provinsi Lampung dan belum ada kejelasan mengenai 

anggaran dana sehingga partisipasi masyarakat dalam mengelola kawasan semakin 

menurun, banyak masyarakat yang mengambil telur penyu di sekitar pantai dan tidak 

ingin menyerahkan telur penyu secara gratis ke pihak pengelola. Sebutir telur penyu 

dijual dengan Rp. 2.500. Ketidaksanggupan pihak pengelola dalam melestarikan 

penyu karena kurangnya dana untuk membeli telur penyu dari masyarakat dan saat ini 

belum ada masyarakat yang memberikan telur penyu secara sukarela. 

J. Kerangka Berfikir 

Keadaan komposisi dan struktur vegetasi pantai merupakan tolak ukur dimana 

habitat penyu di katakan baik atau buruk. Bila melihat keadaannya belumlah 

dipahami secara detail struktur dan komposisi vegetasi pantai tersebut. Oleh karena 

itu dengan mendeskripsikan dan menelitinya secara seksama akan diketahui secara 

sepesifik keadaan struktur dan komposisi vegetasi pantai sebagai habitat pendaratan 

penyu untuk bertelur.  

Penelitian ini melihat keadaan struktur dan komposisi vegetasi pantai 

menggunakan metode Area Terkonsentrasi (concentration count method) dan metode 

Transek. untuk mengetahui keadaan struktur dan komposisi vegetasi pantai sebagai 
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tempat bersarang penyu. Untuk menjalankan penelitian ini maka beberapa aspek yang 

diperlukan diperhatikan antara lain lingkungan fisik yang merupakan faktor utama 

sebagai tempat bagi biota untuk hidup berupa lingkungan abiotik dan biotik, dan 

dalam penelitian ini yang ingin diketahui adalah vegetasi pantai sebagai penunjang 

penyu untuk hidup. 

Pantai Kecamatan Ngambur sebelum menjadi daerah konservasi penyu 

dulunya hanya pantai biasa yang kemudian dijadikan habitat penyu akan tetapi 

melalui kesadaran masyarakat terhadap punahnya populasi penyu maka dibentuklah 

kelompok penangkaran penyu dan akhirnya ditetapkan sebagai konservasi laut daerah 

pada tahun 2007. Berdasarkan hasil observasi awal dengan pengelola Konservasi 

Penyu Muara Tembulih bahwa belum diketahuinya keadaan vegetasi pantai di 

Kecamatan Ngambur sebagai penunjang penyu untuk berkembangbiak, hal tersebut 

terjadi karena pengelola konservasi penyu belum banyak mengetahui pentingnya 

pengaruh vegetasi pantai terhadap pendaratan penyu dan belum adanya data spesifik 

mengenai habitat penyu dan penanganan keadaan vegetasi pantai yang semakin 

tergerus oleh penduduk. Upaya pelestarian dilakukan dengan cara menanam kembali 

vegetasi pantai yang rusak dan menyelamatkan telur penyu dari gangguan predator 

serta membantu proses pelepasan tukik kembali ke laut. Penurunan populasi ini 

diduga terkait adanya predator alami penyu serta kerusakan habitat di lokasi 

peneluran penyu. Untuk mengetahui vegetasi pantai dapat dilakukan dengan 

pengumpulan data vegetasi pantai sebagai penunjang hidup penyu dengan observasi 

langsung. Maka itu semua digambarkan pada diagram alir, sebagai berikut: 
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Kawasan Konservasi Laut Daerah Pesisir Barat 

Habitat Penyu di Daerah Muara 

Tembulih Kecamatan Ngambur 

Struktur dan 

Komposisi Vegetasi 

pantai 

Menurunnya Populasi 

 

Jenis-Jenis Penyu di 

Muara Tembulih 

 
1. Penyu Hijau (Chelonia 

mydas) 

2. Penyu Sisik 

(Eretmochelys Imbicate) 

3. Penyu Lekang 

(Lepidochelys Olivacea) 

4. Penyu Belimbing 

(Dermocelys coriaceae) 
 

1. Vegetasi pantai 

yang rusak 

2. Predator 

3. Wilayah Pantai 

Merupakan Lahan 

Penduduk. 

4. Pengambilan telur  

penyu. 

 

1. Tingkat Semai 

2. Tingkat Herba, 

Semak dan Pancang 

3. Tingkat Tiang 

4. Tingkat Pohon. 

Penelitian 

Metode Area Terkonsentrasi dan Metode Transek 
 

1. Komposisi dan Struktur Vegetasi Pantai. 

2. Pendaratan Penyu diMuara Tembulih Kecamatan Ngambur. 

Pengaruh Struktur dan Komposisi Vegetasi  Pantai 

Terhadap Pendaratan Penyu (Chelonioidea) 

Sebagai Informasi mengenai struktur dan komposisi vegetasi pantai yang baik 

terhadap habitat bertelur penyu di Muara Tembulih Kecamatan Ngambur, 

sehingga dapat mengantisifasi permasalahan ekologis dan kepunahan penyu 

untuk menjaga kelestarian penyu. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juni 2017 selama 1 bulan, 

pengamatan vegetasi pantai, pengukuran suhu dan kelembaban udara harian, dan 

pengambilan tekstur pasir dilakukan di Pekon Muara Tembulih, Kecamatan 

Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, Propinsi Lampung. 

 

3.1 Gambar lokasi penelitian 
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B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode area 

terkonsentrasi (concentration count method) dan metode transek
60

.  

C. Alat dan Bahan 

Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini, GPS (Global Positioning 

System) untuk menentukan lokasi penelitian, thermohygrometer untuk mengukur 

suhu dan kelembaban, roll meter untuk menentukan plot, alat tulis, patok kayu, tali 

rapia, sekop kecil, plastik 500 gram, aluminum foil, kunci diterminasi, jam tangan 

sebagai pentujuk waktu dan komputer. 

D. Cara Kerja 

1. Penentuan Lokasi 

Sebelum pengumpulan data terlebih dahulu menentukan lokasi penelitian, 

lokasi sampling dibagi atas 3 stasiun dengan metode area terkonsentrasi dan 

metode transek.
61

 Stasiun I letaknya dibagian utara, stasiun II terletak dibagian 

barat, dan stasiun III terletak dibagian timur. Pengumpulan data dilakukan 

dengan cara observasi langsung di lapangan dan dilakukan pengukuran suhu 

udara harian, kelembaban udara dan substrat pasir diambil setiap stasiun 

kemudian dianalisis di laboratorium Politeknik Pertanian Negeri Lampung. 

 

 

                                                             
60

 Fachrul, Melati Ferianita, Op. Cit,  h. 13-14.  

 
61

 M.Bismark, Op. Cit, h. 21-22. 



63 
 

2. Pembuatan plot 

Pada setiap stasiun dibuat petak-petak pengamatan, petak untuk menganalisis 

vegetasi tingkat (pohon) dengan luas 20 x 20 m
2
. Petak 10 x 10 m

2
 didalam petak 

20 x 20 m
2
 di gunakan untuk menganalisis vegetasi pantai tingkat (tiang). Petak 5 

x 5 m
2
 didalam petak 10 x 10 m

2
 di gunakan untuk menganalisis vegetasi tingkat 

(herba, semak dan pancang). Petak 2 x 2 m
2
 didalam petak 5 x 5 m

2 
di gunakan 

untuk menganalisis vegetasi tingkat (semai), kemudian masing-masing dihitung 

jumlah individunya, kerapatan, frekuensi, dominansi, indek nilai penting dan 

keanekaragamannya. Untuk jenis yang tidak dikenal pada hutan alam, 

diidentifikasi dengan konci diterminasi.  

Vegetasi pantai sangat berpengaruh terhadap habitat penyu karena vegetasi 

pantai sebagai tempat naungan bagi sarang penyu agar tidak terpapar sinar 

matahari berlebihan yang akan meningkatkan suhu sarang sehingga akan 

membunuh emberio dan vegetasi secara alami akan menjadi salah satu pengaman 

alami bagi proses penetasan telur di alam dari gangguan ombak air laut, 

masyarakat maupun hewan predator seperti semut semai (Paederus littoralis), 

kepiting hantu (Ocypodeceratophthalma), burung elang (Haliaetus leucogaster), 

monyet ekor panjang (Macaca fascicularis), ular cincin emas (Boiga 

dendrophila), anjing (Canis lupus familiaris) dan biawak (Varanus salvator).
62
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3. Identifikasi  

Proses identifikasi diawali dengan mengamati vegetasi yang ada didalam plot 

yang telah dibuat dengan menggunakan konci diterminasi, setelah diamati 

kemudian mencatat jenis vegetasi apa yang ditemukan pada tally sheet. 

Kemudian melakukan pengambilan gambar menggunakan kamera digital untuk 

semua spesies yang ditemukan di masing-masing lokasi penelitian. 

E. Metode Pengumpulan Data  

Dalam memperoleh data keadaan vegetasi pantai, suhu udara harian dan 

kelembaban udara di ukur dengan termohygrometer dan tekstur pasir dianalisis di 

laboratorium polinela untuk mengetahui tekstur pasir di kawasan Muara Tembulih 

maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Survei 

Mengamati dan mencatat secara sistematis pada suatu titik yang diduga sebagai 

tempat penyu sering mendarat dan memiliki vegetasi pantainya masih alami dan 

terjaga.  

2. Dokumentasi 

Penyu yang mendarat pada daerah Muara Tembulih serta struktur dan komposisi 

tumbuh pantai yang ada dikawasan ini didokumentasikan dengan kamera dalam 

bentuk foto dan rekaman video. 

3. Wawancara  

Untuk mendapatkan informasi dilakukan wawancara kepada ketua konservasi 

penyu di Muara Tembulih untuk mendapatkan informasi yang ada. 
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F. Teknik Analisis Data  

1. Suhu udara harian rata-rata 

Suhu udara harian rata-rata dianalisis dengan rumus sebagai  berikut : 

Suhu Udara (T) = (2 x Tpagi) + (Tsiang) + (Tsore)  

4  

 

2. Kelembaban udara harian rata-rata 

Kelembaban udara harian rata-rata dianalisis dengan rumus sebagai berikut: 

Kelembaban udara (KU) = (2 x KUpagi) + (KUsiang) + (KUsore) 

4 

3. Vegetasi pantai  

Perhitungan analisis vegetasi pantai di Pekon Muara Tembulih yang telah 

dikumpulkan kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis sebagai berikut.
63

 

a. Kerapatan  

Kerapatan spesies yang ditemukan di setiap stasiun dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut (odum, 1993) 

 Kerapatan Mutlak (KM) 

Jumlah individu jenis (i) 

KM =                                        

 Luas total areal plot 

 Kerapatan Relatif (KR) 

 

Kerapatan Mutlak Jenis (i) 

KR =                                        x 100 % 

 Kerapatan total seluruh jenis 
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b. Frekuensi spesies dapat dihitung dengan rumus (odum, 1993) 

 Frekuensi Mutlak (FM) 

Jumlah Plot ditemukan jenis (i) 

FM  =                                          

          Jumlah total plot 

 
 Frekuensi Relatif (FR) 

Frekuensi Mutlak jenis (i) 

FR  =                                                   x 100% 

 Jumlah total Frekuensi mutlak 

c. Dominansi 

Mengukur dominansi dengan rumus sebagai berikut (Odum, 1993) 

 Dominansi Mutlak (DM) 

Jumlah luas bidang dasar jenis (i) 

DM =                                          

          Jumlah total plot 

 Dominansi Relatif (DR) 

Dominansi Mutlak jenis  (i) 

DM =                                                 x 100% 

  Total domains seluruh jenis 

d. Indek Nilai Penting (INP) 

Indek Nilai penting ini menunjukan jenis vegetasi apa yang mendominasi 

ditempat penelitian. Untuk menghitung Indek Nilai penting dapat diukur 

menggunakan rumus sebagai berikut (Odum, 1993): 

INP = Kerapatan Relatif (%) + Frekuensi Relatif  (%) + Dominasi 

Relatif(%). (untuk tiang dan pohon) 
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INP = Kerapatan Relatif (%) + Frekuansi Relatif (%). (untuk tingkat semai 

dan pancang) 

4. Keanekaragaman Shanon – Wiener (H’) 

H’ = -Σ pi In pi 

Keterangan:  H’ = indeks Shannon= indeks Keragaman Shannon 

Pi = Proporsi Kelimpahan Jenis (Ni/N) 

n.i = Nilai penting pada setiap spesies 

N = total nilai penting 

  Kriteria indeks keanekaragaman Shanon – Wiener dibagi menjadi 3 yaitu: 

H’<1 = keanekaragaman rendah 

1< H’<2 = keanekaragaman sedang 

H’>3 = keanekaragaman tinggi   
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Letak Geografi dan Luas Wilayah 

Kecamatan Ngambur dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kabupaten 

Lampung Barat Nomor 05 Tahun 2007 tanggal 5 April 2010 sebelum terjadi 

pemekaran daerah menjadi Kabupaten Pesisir Barat. Dengan batas-batas daerah 

dibagian utara berbatasan dengan Kecamatan Pesisir Selatan, disebelah selatan 

berbatasan dengan Kecamatan Bengkunat. disebelah barat berbatasan dengan 

Samudera Indonesia, disebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Suoh (Lampung 

Barat). 

Kecamatan Ngambur adalah 1 dari 11 kecamatan yang ada diwilayah 

Kabupaten Pesisir Barat dengan luas wilayah 327,17 km² atau 11,33% dari luas 

keseluruhan wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Letak Kecamatan Ngambur berada di 

titik kordinat 05º 9’ 83” lintang selatan dan 103º 57’ 0,06” bujur timur. Kecamatan 

Ngambur merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian diataran ± 0-400 M 

dari permukaan laut dengan suhu rata-rata 30-35ºC. Menurut Oldeman dan Irsal L 

Darwis, Pesisir Barat memiliki dua zona iklim karena adanya pengaruh pegunungan 

bukit barisan yaitu: Zona A (Jumlah bulan basah >9 bulan) terdapat dibagian barat 

TNBBS termasuk Krui dan Bintuhan dan Zona B (Jumlah bulan basah 7-9 bulan) 



69 
 

terdapat di bagian timur TNBBS. Dengan demikian menurut Lembaga Meteorologi 

dan Geofisika bahwa curah hujan Kabupaten Pesisir Barat berkisar antara 2000-2500 

milimeter/tahun.
64

 

Kecamatan Ngambur mempunyai potensi bidang pariwisata yang cukup 

bagus, yaitu pusat penangkaran penyu yang terletak di Muara Tembulih dan tentunya 

kawasan wisata pantai yang indah terhampar sepanjang Kecamatan Ngambur. Pusat 

penangkaran penyu ini memiliki nilai tambah sebagai potensi pariwisata di 

Kecamatan Ngambur, karena selain bisa menjadi sarana wisata rekreasi juga bisa 

dikembangkan sebagai sarana wisata edukasi. 

B. Struktur Kelompok Penangkaran Penyu Muara Tembulih 

Kelompok penangkaran penyu Muara Tembulih didirikan pada tahun 2005, 

pada tahun 2005 sampai tahun 2010 diketuai oleh Bapak Ahyar kemudian digantikan 

oleh Bapak Wardana sebagai ketua dan Bapak Hendrawansyah sebagai sekertaris 

kemudian Bapak Arzan sebagai bendahara dengan beranggotakan 6 orang yaitu: 

Bapak Aminudin, Bapak Siddik, Bapak Rodi, Bapak Bahrul Ulum, Bapak Ridwan 

dan Bapak Alman Zahari. Pada bulan mei 2017 KKLD diambil alih oleh dinas 

kelautan provinsi dan belum ada kejelasan pasti mengenai anggaran dana sehingga 

kelompok penangkaran penyu tersebut kesulitan dalam mengelola penangkaran 

penyu yang ada di Pekon Muara Tembulih. 
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 Eka Candra. et al. 2015. Informasi dan Profil Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Bidang 

Litbang dan Pengendalian Bappeda Kab. Pesisir Barat Jl. Kesuma II No. 09 Krui Kecamatan Pesisir 

Tengah – 34874 dengan pengarah Fredy SM, h. 85. 
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C. Hasil 

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan bahwa lokasi dan jarak 

dari garis pantai rata-rata pengamatan pendaratan penyu dan vegetasi pantai dapat  

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 Lokasi Pengamatan Pendaratan Penyu dan Petak Pengamatan 

Vegetasi di Pekon Muara Tembulih. 

NO 
Stasiun 

Pengamatan 
Kordinat 

Jarak (m) dari garis 

pantai rata-rata 

1 Stasiun I 5˚27'3,8" LS ; 104˚7'36,5" BT 1,5 

2 Stasiun II 5˚27'30,11" LS ; 104˚7'33,7" BT 2,4 

3 Stasiun III 5˚27'53,6" LS ; 104˚9'3,8" BT 3,3 

 

  
A B 

  
C D 

Gambar 4.1 Lokasi Penelitian: a stasiun I, b stasiun II, c stasiun III dan di penangkaran penyu 

Muara Tembulih. 
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Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, struktur dan komposisi 

vegetasi pantai yang terdapat di daerah pendaratan penyu di Muara Tembulih terdapat 

18 family, 20 spesies dan terdapat 171 individu. 

Tabel 4.2 Jumlah Vegetasi Pantai di Pekon Muara Tembulih. 

No Lokasi Pengamatan Σ Suku Σ Spesies Σ Individu Presentase 

1 Stasiun I 9 9 71 41.52% 

2 Stasiun II 10 11 51 29.82% 

3 Stasiun III 12 12 49 28.65% 

Jumlah 18 20 171 100 % 

  

Jumlah family dan spesies vegetasi pantai di Muara Tembulih Kecamatan 

Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. 

Tabel 4.3 Jumlah Family dan Spesies Vegetasi Pantai di Muara Tembulih 

Kecamatan Ngambur Pesisir Barat. 

NO Famili Spesies Jumlah 

1 Pandanaceae Pandanus tectorius 34 

2 Convolvulaceae Ipomooea pes-caprae L 22 

3 Lecythidales Barringtonia asiatica  14 

4 Goodeniaceae Scaevola taccada 13 

5 Malvacea Hibiscus tiliaceus 12 

6 Myrtaceae Eugenia aquea  11 

7 Hernandiaceae Hernandia cordigera 10 

8 Moraceae Ficus septic  10 

9 Combretceae Terminallia catappa L 9 

10 Araceae Colocasia esculentum 8 

11 Asteraceae  Wedelia biflora  7 

12 Theaceae Calophyllum inophyllum L 6 

13 Arecaceae  Cocos nucifera L 3 

14 Rubiaceae Morinda citrifolia L 3 

15 Rubiaceae Scyphiphora hydrophyllacea 3 

16 Amaryllidaceae Carynum asiaticum  2 

17 Caricaceae Carica papaya L 1 



72 
 

18 Cycadaceae Cycas rumphii 1 

19 Gramineae Imperata cylindrical 1 

20 Gramineae Ischaemum muticum 1 

 

Daftar jenis vegetasi semai, kerapatan relatif, frekuensi relatif, dominansi dan 

indek nilai penting yang ada di kawasan Muara Tembulih. 

Tabel 4.4 Kerepatan Relatif, Frekuensi Relatif, Dominansi dan Indek Nilai 

Penting Vegetasi Pada Plot 2x2 m
2
 Tingkat Pertumbuhan Semai. 

No Nama Spesies KR % FR % DR% INP Keterangan 

1 Barringtonia asiatica 19.74 15.76 24.56 35.50 Liar 

2 Hibiscus tiliaceus 14.61 16.06 7.58 30.67 Liar 

3 Terminallia catappa L 12.69 15.76 15.86 28.45 Liar 

4 Ficus septic 13.97 13.33 16.75 27.30 Liar 

5 Scaevola taccada 14.87 9.39 13.96 24.26 Liar 

6 Hernandia cordigera 12.33 6.66 6.78 19 Liar 

7 Eugenia aquea 2.22 13.33 3.44 15.55 Liar 

8 Morinda citrifolia L 4.76 6.66 6.80 11.43 Liar 

9 Scyphiphora hydrophyllacea 5.55 3.03 4.49 8.58 Liar 
 

Keterangan: KR: Kerapatan Relatif, FR: Frekuensi Relatif, DR: Dominansi Relatif dan INP: Indek 

Nilai Penting. 

Daftar jenis vegetasi tingkat pertumbuhan semak, herba dan pancang, 

kerapatan, frekuensi relatif, dominansi dan indek nilai penting yang ada di Muara 

Tembulih Kecamatan Ngambur. 
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Tabel 4.5 Kerepatan Relatif, Frekuensi Relatif, Dominansi dan Indek Nilai 

Penting Vegetasi Pada Plot 5x5 m
2
 Tingkat Pertumbuhan Semak, Herba dan 

Pancang 

No Nama Spesies KR % FR % DR% INP Keterangan 

1 Pandanus tectorius 29.06 25.66 52.83 54.73 Liar 

2 Ipomooea pes-caprae L 23.43 23.33 11.04 46.76 Liar 

3 Ischaemum muticum 8.08 13.33 14.28 21.41 Liar 

4 Scaevola taccada 11.78 6.66 4.3 18.44 Liar 

5 Colocasia esculentum 9.66 2.33 0.33 12 Liar 

6 Eugenia aquea  4.76 6.66 2.70 11.42 Liar 

7 Calophyllum inophyllum L 4.76 4.44 0.02 9.20 Liar 

8 Carynum asiaticum  2.38 2.33 5.04 4.71 Liar 

9 Hernandia cordigera 1 2.33 0.34 3.33 Liar 

10 Imperata cylindrica 1 2.33 0.77 3.33 Liar 

11 Wedelia biflora 1 2.33 3.42 3.33 Liar 

12 Cycas rumphii 0.95 2.22 3.42 3.17 Liar 

 
Keterangan: KR: Kerapatan Relatif, FR: Frekuensi Relatif, DR: Dominansi Relatif dan INP: Indek 

Nilai Penting. 

Daftar jenis vegetasi tingkat pertumbuhan tiang, kerapatan relatiif, frekuensi 

relatif, dominansi dan indek nilai penting yang ada di Muara Tembulih Kecamatan 

Ngambur. 

Tabel 4.6 Kerepatan Relatif, Frekuensi Relatif, Dominansi dan Indek Nilai 

Penting Vegetasi Pada Plot 10x10 m
2
 Tingkat PertumbuhanTiang. 

No Nama Spesies KR % FR % DR% INP Keterangan 

1 Eugenia aquea  25.33 24.48 22.06 71.88 Liar 

2 Hibiscus tiliaceus 27.41 22.67 19.33 69.41 Liar 

3 Ficus septic 14.07 17.07 21.11 52.26 Liar 

4 Barringtonia asiatica 18.67 12.67 12 43.33 Liar 

5 Terminallia catappa L 7.40 12.67 12.72 32.79 Liar 

6 Calophyllum inophyllum L 7.40 11.11 13 31.52 Liar 
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Keterangan: KR: Kerapatan Relatif, FR: Frekuensi Relatif, DR: Dominansi Relatif dan INP: Indek 

Nilai Penting 

Daftar jenis vegetasi tingkat pertumbuhan pohon, kerapatan relatiif, frekuensi 

relatif, dominansi dan indek nilai penting yang ada di Muara Tembulih Kecamatan 

Ngambur. 

Tabel 4.7 Kerepatan Relatif, Frekuensi Relatif, Dominansi dan Indek Nilai 

Penting Vegetasi Pada Plot 20x20 m
2
 Tingkat Pertumbuhan Pohon. 

No Nama Spesies KR % FR % DR% INP Keterangan 

1 Eugenia aquea  19.72 23.5 27.3 70.54 Liar 

2 Barringtonia asiatica 15.55 16.1 30.7 62.27 Liar 

3 Calophyllum inophyllum L 22.22 13.1 12.6 47.97 Liar 

4 Terminallia catappa L 14.86 16.7 8.5 40.03 Liar 

5 Hibiscus tiliaceus 10.42 16.7 2.86 29.95 Liar 

6 Cocos nucifera L 8.61 5.67 10.2 24.46 di Tanam 

7 Morinda citrifolia L 4.167 5.67 4.21 14.04 Liar 

8 Carica papaya L 4.443 3.33 5.59 13.36 Liar 
 

Keterangan: KR: Kerapatan Relatif, FR: Frekuensi Relatif, DR: Dominansi Relatif dan INP: Indek 

Nilai Penting 

Hasil rekapitulasi suhu udara dan kelembaban relatif udara harian di Muara 

Tembulih Ngambur dan pembanding yang dilakukan di pasar Krui Pesisir Tengah 

Kabupaten Pesisir Barat. 

Tabel 4.8 Suhu Udara dan Kelembaban Relatif Udara Harian 

 Lokasi Penelitian 

Muara Tembulih Pembanding 

Kelembaban Udara (%) 81.5 71.8 

Suhu udara (ºC) 28.6 30 
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Indeks keanekaragaman Shanon – Wiener (H’) pada penelitian di Muara 

Tembulih Kecamatan Ngambur. 

Tabel 4.9 Indeks Keanekaragaman Shanon – Wiener (H’) 

 Vegetasi Pantai Muara Tembulih 

Indeks keanekaragaman 2.61 

 

Hasil rekapitulasi data pendaratan penyu Dinas Kelautan dan Perikanan 

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat pada setiap bulan juni dari tahun 2014 sampai 

dengan bulan juni tahun 2017 di Muara Tembulih, Kecamatan Ngambur Pesisir 

Barat
65

 

Tabel 4.10 Data Pendaratan Penyu Pada Setiap Bulan Juni dari Tahun 2014 

Sampai Bulan Juni 2017 

No Nama Lokal Nama Family Nama Spesies 
Tanggal 

Penemuan 
Jumlah 

1 Penyu Lekang Cheloniidae 
Lepidochelys 

olivacea 
20-06-2014 1 

2 Penyu Lekang Cheloniidae 
Lepidochelys 

olivacea 
16-06-2015 1 

3 Penyu Hijau Cheloniidae Chelonia  mydas 26-06-2016 1 

4 Penyu Lekang Cheloniidae 
Lepidochelys 

olivacea 
16-06-2017 

2 

5 Penyu Sisik Cheloniidae 
Eretmochelys 

imbiricata 
27-06-2017 

1 
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 Data Penangkaran Penyu Muara Tembulih, Dinas Kelautan dan Perikana Kabupaten Pesisir 

Barat pada Tahun 2014-2107 
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A B 

  
C D 

 
Gambar 4.2 pendaratan penyu: a penemuan penyu, b pengamatan penyu, c bentuk karapas 

penyu, c penyu kembali kelaut 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

D. Pembahasan 

1. Struktur dan Komposisi Vegetasi yang ditemukan. 

Hasil penelitian terhadap komposisi jenis vegetasi pantai yang melatar 

belakangi tempat pendaratan penyu di Muara Tembulih Kecamatan Ngambur 

Kabupaten Pesisir Barat ditemukan pada stasiun I sebanyak 9 family, 9 spesies  dan 

71 individu. Pada stasiun II sebanyak 10 family, 11 spesies dan 51 individu. Pada 

stasiun III sebanyak 12 family, 12 spesies dan 49 individu. Berdasarkan strukturnya 

vegetasi tingkat semai terdiri dari 8 family, 9 spesies dan 49 individu, vegetasi tingkat 

herba, semak dan pancang terdiri dari 10 family, 11 spesies dan 92 individu. Vegetasi 

tingkat tiang terdiri dari 6 family, 6 spesies dan 13 individu. Vegetasi tingkat pohon 

terdiri dari 8 family, 8 spesies dan 17 individu, jadi total vegetasi yang terdapat di 

Muara Tembulih terdapat 18 family, 20 spesies dan 171 individu. 

a. Semai 

Dilihat pada tabel 4.4 analisis terhadap semai diperoleh data bahwa ditemukan 

7 family, 9 spesies dan 49 individu tingkat semai pada 3 stasiun pengamatan di dalam 

plot 2 x 2 m
2 

 yang dibuat di dalam petak pengamatan herba, semak dan pancang. 

Jenis semai yang paling banyak dan sering ditemukan yaitu semai butun 

(Barringtonia asiatica) dengan INP=35,5. Faichild menyebutkan bahwa buah butun 

(Barringtonia asiatica) dapat mengapung selama berminggu-minggu atau berbulan-

bulan tanpa mengalami kerusakan sehingga penyebaranya secara cepat karena 

dibantu arus air laut. Vegetasi jenis ini memiliki kemampuan adaptasi terhadap 

hembusan garam (air asin), miskin hara dan masa kering secara musiman. 
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Jenis yang paling sedikit ditemukan yaitu perapat lanang  (Scyhiphora 

hydrohyllaceae)  INP=8.58 kerena vegetasi jenis ini cocok tumbuh pada tanah kering 

yang sesuai dengan tanah pada stasiun III. Jenis-jenis lain menyusul seperti (Hibiscus 

tiliaceus) INP=30,67 dan (Terminallia catapa L) INP=28,45, jenis ini yang 

diperkirakan akan menguasai kawasan pendaratan penyu di Muara Tembulih 

Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat jika tidak ada bencana alam atau 

gangguan terhadap lingkungan seperti perubahan iklim, pasang surut air laut dan 

pengaruh masyarakat dan hewan seperti monyet ekor panjang, musang, tupai dan 

burung yang ada di daerah ini. 

b. Herba, semak dan pancang 

Dilihat pada tabel 4.5 analisis terhadap herba, semak dan pancang yang 

dilakukan pada 3 stasiun pengamatan dalam plot 5 x5 m
2
 didalam plot 10 x 10 m

2 
 

didapatkan ada 10 family, 11 spesies dan 92 individu yang ada, dimana pandan 

(Pandanus tectorius) cukup menguasai daerah ini dengan INP=54,73 ditemukan di 

semua stasiun kerena tumbuh pada habitat dengan substrat berpasir didepan garis 

pantai, terkena pasang surut hingga agak kebelakang garis pantai. Sedangkan yang 

paling sedikit ditemukan yaitu, (Cycas rumphii) dengan INP=3,7 hanya ditemukan di 

stasiun II kerena di stasiun  II sebagian lahannya terbuka, kondisi tersebut vegetasi ini 

akan terpancar sinar matahari langsung sehingga sesuai sebagai tempat tumbuhnya 

jenis vegetasi ini 

. 
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Sebagian besar jenis tingkat herba dan semak merupakan tumbuhan pioner, 

yang sering menjadi gulma atau tanaman pengganggu pada lahan pertanian yang 

produktif. Jenis vegetasi herba dan semak umumnya pada saat musim kemarau 

mengering sehingga mudah sekali terbakar. Demikin juga pada musim hujan jenis 

tumbuhan herba dan semak akan tumbuh dengan cepat. 

Jenis vegetasi herba dan semak umumnya tumbuh dibagian yang terang dan 

tidak rimbun atau tertutup oleh vegetasi jenis pohon kerena memerlukan sinar 

matahari yang penuh untuk pertumbuhanya. Karena itu jenis tumbuhan herba dan 

semak ditemukan diantara pohon-pohon yang besar dan terdapat dibagian terluar dari 

permukaan laut. Jenis vegetasi tingkat pancang yaitu vegetasi yang tingkat 

pertumbuhanya lebih besar dari tingkat semai mempunyai karakteristik pegukuran 

tinggi lebih dari 1,5 m dan diameter kurang dari 10 m tumbuhan ini selanjutnya 

pertumbuhanya akan bertambah menjadi tingkat tiang.  

Dari jenis vegetasi herba yang ditemukan yang ada di Pekon Muara Tembulih, 

diperkirakan bahwa hampir semua jenis herba merupakan jenis vegetasi pioner yang 

bukan vegetasi asli pantai yang biasa tumbuh dilahan terbuka dan tandus. Kecuali 

untuk jenis-jenis tertentu seperti tapak kuda (Ipomooea pes-caprae), bakung 

(Carynum asiaticum) dan seruni laut (Wedelia biflora) merupakan kelompok herba 

dan semak yang tumbuh di kawasan pinggir pantai dengan jarak rata-rata 3 meter dari 

total seluruh plot pengamantan dimana tempat penyu mendarat. Jenis-jenis tersebut 

justru menjadi salah satu komponen penting untuk penyusun dan menjaga 

keseimbangan hutan pantai tempat penyu mendarat pada umumnya.  
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c. Tiang 

Dilihat pada tabel 4.6 analisis vegetasi pantai tingkat tiang dilakukan pada 3 

stasiun pengamatan di dalam plot 10 x 10 m
2
 diperoleh data bahwa ditemukan 

sebanyak 6 family, 6 spesies dan 13 individu. Jenis vegetasi pantai tingkat 

pertumbuhan tiang yang menguasai kawasan ini yaitu, jambu air (Eugenia aquea) 

INP=71,88 dimana penyebaranya dibantu oleh monyet ekor panjang dan kelelawar 

yang memakan buah-buahnya dan menyebarkan biji sebagai bakal semai. Jumlah biji 

jambu air (Eugenia aquea) pada setiap buah adalah 1 sampai 6 biji.
66

  

Vegetasi pantai tingkat tiang yang paling sedikit dikawasan ini adalah jenis 

nyamplung (Calophyllum inophyllum L) dengan INP=31, 53 dan hanya terdapat di 

stasiun II dikarenakan vegetasi jenis ini memang vegetasi asli pantai yang hidup 

dihabitat pasir dan berudara panas, penyebarannya melalui arus air laut dan 

kelelawar, vegetasi jenis ini di Muara Tembulih sudah jarang ditemukan karena 

peralihan fungsi hutan  pantai sebagai lahan pertanian. Jenis vegetasi tingkat tiang 

lain yaitu waru (Hibiscus tiliaceus) INP=69,41, awar-awar (Ficus septic) INP=52,26 

yang akan berpotensi sebagai penyusun vegetasi tingkat pertumbuhan tiang yang 

diperkirakan akan  menguasai kawasan ini  pada masa yang akan  datang.  
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 C.G.GJ. Van Steenis. Flora Untuk Sekolah Di Indonesia. 2008, h. 305. 
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d. Pohon 

Dilihat pada tabel 4.7 analisis terhadap jenis tumbuhan berupa pohon pada 3 

stasiun pengamatan di dalam plot 20 x20 m
2 

terdapat 8 family, 8 spesies dan 17 

individu, jenis tumbuhan dengan struktur dan perawakannya berupa pohon yang 

menguasai kawasan ini yaitu, jambu air (Eugenia aquea) INP=70,54 karena jambu air 

mempunyai daya adaptasi yang cukup besar di lingkungan tropis, dari dataran rendah 

sampai dataran tinggi. Suhu yang baik bagi pertumbuhan jambu air adalah 18-28 ˚C 

dan kelembaban udara yang cocok untuk pertumbuhan jambu air (Eugenia aquea) 

adalah 50-80 %.
67

 Vegetasi tingkat pohon yang paling sedikit dikawasan ini adalah 

pepaya  (Carica papaya L) INP=3,36 yang hanya ditemukan di stasiun III karena 

jenis vegetasi ini bukan asli vegetasi pantai namun vegetasi ini bisa tumbuh karena 

bijinya dibawa oleh burung atau musang dan kemungkinan juga ditanam oleh 

masyarakat sekitar penangkaran penyu Muara Tembulih . 

Spesies jambu air (Eugenia aquea) termasuk jenis pohon yang paling sering 

dijumpai tumbuh dikawasan pantai Muara Tembulih ini  (frekuensi relatifnya  

mencapai 23,50 %) lebih besar dibandingkan frekuensi relatif jenis pohon lain yang 

ditemukan jika dibandingkan dengan waru (Hibiscus tiliaceus) yang hanya 16, 7 %, 

vegetasi pantai jenis pohon yang paling besar batang diukur diameter batangnya 

setingi 1,5 m adalah tumbuhan butun (Barringtonia asiatica) dengan dominansi 
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 Vicoria Henuhili. Budidaya dan Peningkatan Nilai Jual Jambu Air di Wilayah Pedukuhan 

Jogotirto, Desa Krasakan, Kecamatan Berbah Kabupaten Sieman. (Universitas Negeri Yogyakarta), h. 

3. 
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relatif sebesar 30,70 % yang sering menaungi jenis vegetasi dibawahnya 

dibandingkan dengan spesies jambu air (Eugenia aquea) dengan dominansi relatif 

27,30 %. 

2. Jenis Penyu yang ditemukan. 

Berdasarkan dari tabel 4.10 pada tanggal 16 Juni 2017 di stasiun II telah di 

temukan 2 jejak (track) penyu yang telah mendarat di Pekon Muara Tembulih, dilihat 

dari jejak (track) mempunyai lebar jejak 79 cm diperkirakan umurnya kurang lebih 20 

tahun dan 82 cm diperkirakan umurnya kurang lebih 23 tahun dengan bentuk pintasan 

dangkal dan tanda diagonal yang dibuat tungkai depannya tidak simestris, 

berdasarkan jejak (track) tersebut bahwa penyu yang mendarat adalah penyu lekang 

(Lepidochelys olivacea).
68

 

  

A B 

Sumber: Dokumentasi pribadi  Sumber: www.Oktanpoy.blogspot.co.id 

Gambar 4.3 Jejak penyu: (a)  Jejak penyu yang ditemukan di Muara Tembulih, (b)  Jejak 

penyu lekang di Pesisir PantaiTB. Dataran Bena. 
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 Agus Dermawan. Op Cit, h.29. 
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Pada tanggal 27 Juni 2017 ditemukan penyu sisik yang sedang mendarat di 

pantai Muara Tembulih pada jam 22.35 WIB disekitar vegetasi pandan laut 

(Pandanus tectorius) serta tidak jauh dari pohon butun (Barringtonia asiatica), 

sekitar 1 kilometer ke arah selatan dari pusat penangkaran. Menurut informasi dari 

Bapak Wardana penyu sisik adalah salah satu dari 4 jenis penyu yang sering mendarat 

di kawasan Muara Tembulih kerena berhadapan langsung dengan samudra Indonesia. 

Adanya demikian menurut informasi dari Bapak Wardana penyu sisik sudah lama 

tidak mendarat di kawasan ini. Penyu sisik merupakan penyu karang kerena penyu 

jenis ini hidup di perairan-perairan karang, dilihat dari morfologinya penyu sisik 

(Eretmochelys imbricate) merupakan penyu yang ukurannya paling kecil di antara 

semua jenis penyu yang ada, dilihat dari ciri-ciri penyu yang ditemukan memiliki 

morfologi bentuk karapas seperti jantung (elongate), meruncing di punggung, 

karapasnya berwarna coklat serta kepalanya sempit dengan beberapa variasi terang 

mengkilat dibagian ujung karapas belakang terdapat sisik meruncing dan dibagian 

kepalanya terdapat 2 pasang sisik muka yang tebal.  

 

Gambar 4.4 penyu sisik (Eretmochelys imbricate) 
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Menurut data yang penulis dapatkan dari Dinas Kelautan Pesisir Barat, penyu 

sisik di kawasan ini populasinya sudah terancam punah dan terus mengalami 

penurunan, data pada tahun 2006 hanya terdapat 30 ekor lagi. Sesuai dengan hasil 

penelitian dilakukan oleh pusat penelitian sumberdaya perairan pasifik (P2SP2) 

tentang survei sumberdaya penyu laut di Kabupaten Kaimana Universitas Papua atas 

dukungan conservasi international (CI) Indonesia menunjukan bahwa telah terjadi 

penurunan jumlah penyu secara drastis. Pada tahun 2008 ada sekitar 15.000 sarang 

pertahun, menurun jadi 2000 sarang pertahun di tahun 2011.
69

 

Penemuan terhadap pendaratan penyu sisik di Muara Tembulih pada bulan 

Juni 2017 berbeda dengan tahun yang sebelumnya dikarenakan pada beberapa tahun 

yang lalu terjadi abrasi pantai oleh air laut dan membuat perubahan pada struktur 

pasir habitat asli penyu khususnya penyu sisik (Eretmocheyls imbicata) yang suka 

bertelur pada pasir-pasir koral yang berukuran halus dan sedang. Penyu hijau 

(Chelonia mydas) mendarat pada pantai yang terdapat pohon waru (Hibiscus 

taliacus), ketapang (Terminalia catappa) dan pandan (Pandanus tectorius) dengan 

jenis pasir terdiri dari mineral quartz (kuarsa). Penyu lekang (Lepidochyls olivicea) 

suka betelur pada pantai yang terdiri dari butiran pasir hitam, memiliki kandungan 

mineral lebih dari 70 % ”opac”. Penyu belimbing (Dermochelys imbiricata) penyu ini 

sering kali menyukai habitat penyu hijau, penyu belimbing membuat jarak lebih dari 

2 meter sampai 5 meter antara sarang asli dan sarang palsu sedangkan cara 
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 Ricardo Tapilatu. Populasi penyu di Kaimana Nyaris Punah. Tab loid jubi.com, Rabu, 26 

April 2017, h. 1 
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membedakannya dengan penyu hijau adalah dengan melihat jarak antara sarang yang 

asli dengan sarang palsu yang dibuat penyu. Dihabitatnya apabila jarak antara sarang 

asli dengan sarang palsu sekitar 1-2 meter, maka tempat tersebut adalah sarang penyu 

hijau. Penyu enggan mau mendarat dipantai peneluran apabila kemiringan pantai dan 

lebar pantai yang tidak sesuai, penyu akan mendarat pada pantai yang tidak terkena 

pasang surut air laut, memiliki kemiringan pantai 30˚ dan terdapat vegetasi pantai 

seperti pohon waru (Hibiscus taliacus), ketapang (Terminalia catappa), tapak kuda 

(Ipomooea pes-caprae L) dan pandan (Pandanus tectorius).
70

 

3. Hubungan Vegetasi Pantai Dengan Pendaratan Penyu. 

Jumlah indeks Keanekaragaman (H) vegetasi pantai di Pekon Muara 

Tembulih yaitu 2.61 termasuk dalam kategori sedang atau cukup melimpah. Struktur 

dan komposisi vegetasi pantai di daerah ini terdiri dari komunitas tingkat semai yang 

paling dominan adalah tumbuhan butun (Barringtonia asiatica) dengan INP=35,50, 

komunitas tingkat semak, herba dan pancang paling dominan adalah pandan 

(Pandanus tectorius) dengan INP=54,73, komunitas tingkat tiang yang paling 

dominan adalah (Eugenia aquea) dengan INP=71,88, komunitas tingkat pohon paling 

dominan adalah (Eugenia aquea) dengan INP=70,54 

 Dari struktur dan komposisi vegetasi pantai di daerah Muara Tembulih yang 

ditemukan akan berpengaruh terhadap pendaratan penyu untuk bertelur. Secara 

morfologi vegetasi tingkat herba seperti tapak kuda (Ipomooea pes-caprae L) yang 
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memiliki daun yang lebar dan berdaun tebal sedikit keras. Tumbuhnya menjalar dan 

batangnya sering membentuk “ayaman” yang kuat sehingga bisa menahan pasir 

terbawa oleh arus air laut. Vegetasi tingkat semak pandan (Pandanus tectorius) 

termasuk jenis tumbuhan semak yang batangnya tumbuh tegak. Bagian daun berduri 

dan ujungnya tajam. Dengan kondisi morfologi vegetasi tersebut akan berfungsi 

sebagai pelindung alami penyu untuk mendarat dan bertelur serta terbawanya pasir 

oleh arus air laut yang besar.
71

  

 Vegetasi pantai yang terdapat pada Muara Tembulih antara lain tapak kuda 

(Ipomooea pes-caprae L). Vegetasi tersebut merupakan vegetasi yang bisa tumbuh 

pada gumuk pasir dan memiliki akar kuat agar tidak mudah telepas dari substrat yang 

berupa pasir. Menurut Sukresno, bahwa penyu memilih untuk menggali sarang 

berada dekat dengan vegetasi karena perakaran vegetasi dapat meningkatkan 

kelembaban yang memberi kesetabilan pada pasir sarang.
72

  

Selain itu kawasan ini juga relatif sulit untuk dilintasi oleh masyarakat 

maupun hewan predator pemakan telur penyu (anjing, babi hutan, monyet ekor 

panjang, dan reptil) karena daun berduri dan jatuh terjerat oleh (rimpang) yang 

berbelit diatas permukaan pasir. Jelas kondisi ini secara alami salah satu pengaman 

alami bagi poses penetasan telur penyu di habitat aslinya dari ganggguan ombak air 
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laut, masyarakat maupun hewan peredator sehinga cocok sebagai tempat penyu 

mendarat dan bertelur.  

Menurut Bustard, menyatakan bahwa vegetasi pantai memiliki fungsi yang 

benar-benar penting bagi penyu demi melindungi telur supaya tidak terpapar sinar 

matahari langsung dan mencegah terjadinya perubahan suhu yang tajam disekitarnya 

dan melindungi sarang dari berbagai macam predator dan memberikan pengaruh 

terhadap kelembaban, suhu serta kesetabilan pada pasir yang memberikan keamanan 

saat penggalian lubang sarang. Sedangkan menurut Nuija, vegetasi pantai sangat 

berpengaruh terhadap lingkungan penelurannya dikarenakan akar vegetasi yang bisa 

mengikat butiran pasir dan mencegah terjadinya keruntuhan pasir sehingga dapat 

mememudahkan penyu saat melakukan penggalian dan proses penelurannya.
73

 

Kombinasi dari tiga jenis vegetasi tingkat pohon yaitu, jambu air (Eugenia 

aquea) INP=70,54, butun (Barringtonia asiatica) INP=62,27 dan nyamplung 

(Calophyllum inophyllum L) INP=47,97 serta jenis pohon lain yang di temukan di 

dalam kawasan Muara Tembulih akan melengkapi struktur dan memperkaya 

keanekaragaman jenis pohon di daerah ini. Hal ini menyebabkan kawasan ini menjadi 

rindang dan sejuk jika dibandingkan dengan kawasan pantai lain yang tanpa adanya 

vegetasi pantai.
74
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Dari hasil pengukuran suhu dan kelembaban di Pekon Muara Tembulih 

dengan suhu 28,97 ℃ dan kelembaban 84,50 % sedangkan di lokasi pengamatan 

pembanding yang dilakukan di pasar Krui tidak mempunyai vegetasi yaitu, suhu 

29,80 ℃  dan kelembaban 72,60 % yang diukur menggunakan termohygrometer akan 

berpengaruh terhadap suhu sarang penyu.  

Menurut Marquez, jika suhu selama masa inkubasi lebih rendah dari suhu 

optimal 28-32 ˚C, sehingga hasil penetasan tukik akan kurang dari 50%. Lut dan 

Musick juga mengatakan bahwa suhu yang masih tolerir oleh keberhasilan menetas 

bagi telur penyu adalah 25-34 ˚C. Menurut Mustika tinggi rendahnya suhu akan 

menentukan jenis kelamin tukik, suhu antara 29-32 ˚C akan menghasilkan penyu 

betina dan suhu antara 23-29 ˚C akan menghasilkan penyu jantan, dengan demikian 

dapat berpengaruh pada populasi penyu.
75

 

Rusaknya hutan pantai yang di sebabkan oleh manusia untuk di jadikan lahan 

pertanian dan berbagai keperluan lainya menyebabkan vegetasi asli pantai yang 

tumbuh dikawasan ini di tumbuhi oleh beberapa jenis tumbuhan pioner, herba, semak 

atau perdu yang berpotensi sebagai gulma tumbuh dengan pesat dibandingkan dengan 

tumbuhan semai asli vegetasi pantai dan vegetasi asli pantai akan tergusur oleh jenis-

jenis lainya karena persaingan antara vegetasi pantai semakin ketat. Kondisi tersebut 
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jelas akan merubah struktur dan komposisi keanekaragaman vegetasi pantai yang 

terdapat dikawasan Muara Tembulih.  

Dari beberapa hal tersebut vegetasi pantai akan berpengaruh terhadap 

pendaratan penyu di Muara Tembulih, vegetasi pantai daerah ini masih cukup baik 

sebagai pelindung sarang penyu dari sinar matahari, ombak, hujan, predator dan 

menjaga stabilitas kelembaban, suhu dan lingkungan sekitar, terbukti dengan 

hadirnya jenis penyu lekang (Lepidochys olivacea) dan penyu sisik (Eretmochelys 

imbricate) yang mendarat didaerah ini. Penyu akan mendarat pada suatu daerah pada 

pantai yang landai dan luas, tektur pasir menentukan tingkat kemudahan penyu untuk 

menggali sarangnya, kelembaban dan suhu udara akan mempengaruhi penetasan 

embrio penyu. Penyu akan memilih tempat peneluran dengan susunan vegetasi 

berupa tumbuhan pandan (Pandanus tectorius), vegetasi mangrove, semak belukar 

dan waru (Hibiscus tiliaceus). Sebagian besar penyu membuat sarang penyu di daerah 

supratidal atau daerah yang tidak terkena pasang surut air laut.  

Dengan indek keanekaragaman dan struktur serta komposisi vegetasi pantai di 

Muara Tembulih termasuk yang sedang (cukup melimpah) diharapkan penyu akan 

terus melakukan pendaratan untuk bertelur di daerah ini. Mengingat pentingnya peran 

dan fungsi jenis-jenis vegetasi yang terdapat di hutan pantai dimana penyu mendarat 

dan bertelur, maka pemanfaatan kawasan pantai untuk keperluan lain perlu dikaji 

lebih mendalam, dengan mengetahui peran fungsi hutan pantai dalam ekosistem 

dimana penyu mendarat dan bertelur. Pemantauan serta pencegahan terhadap 

masuknya jenis-jenis diluar tumbuhan asli pantai akan dapat membantu suksesnya 
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proses alami hutan pantai asli kawasan ini yang secara langsung akan berpengaruh 

terhadap habitat penyu bertelur. Untuk itu perlu dibuat sebuah pola tata ruang 

kawasan ini dengan tepat agar kepentingan masyarakat baik petani, nelayan dan juga 

pengusaha ekowisata dapat terakomodasi dengan baik tanpa mengganggu vegetasi 

hutan pantai didaerah tersebut. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Struktur dan komposisi vegetasi pantai di Muara Tembulih Kecamatan 

Ngambur Kabupaten Pesisir Barat terdiri dari 8 suku dan 20 spesies dimana 

tingkat semai yang paling dominan adalah tumbuhan butun (Barringtonia 

asiatica), komunitas tingkat semak paling dominan adalah pandan (Pandanus 

tectorius), komunitas tingkat tiang yang paling dominan adalah jambu air 

(Eugenia aquea) dan komunitas tingkat pohon paling dominan adalah jambu 

air (Eugenia aquea). 

2. Penyu yang telah mendarat di Pekon Muara Tembulih adalah penyu lekang 

(Lepidochelys olivacea) dan penyu sisik (Eretmochelys imbricate). 

3. Indeks keanekaragaman vegetasi pantai di Muara Tembulih termasuk dalam 

kategori sedang yaitu H’= 2.61. Vegetasi pantai berfungsi sebagai pengaman 

alami bagi proses pendaratan dan penetasan telur penyu dari gangguan ombak 

air laut, masyarakat maupun hewan predator. Vegetasi pantai akan 

berpengaruh terhadap suhu dan kelembaban sarang penyu. 
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B. SARAN 

  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang dapat 

menjadi bahan rekomendasi antara lain sebagai berikut: 

1. Pengaruh struktur dan komposisi vegetasi pantai di Pekon Muara Tembulih 

perlu diuji dengan membandingkan kajian pada kondisi dan lokasi pendaratan 

penyu di daerah lain. 

2. Pengelompokan vegetasi pantai berdasarkan genus masih sangat terbatas 

terhadap spesies yang ditemukan, sehingga diperlukan penelitian selanjutnya 

untuk melakukan identifikasi pada beberapa vegetasi pantai yang belum 

diketahui hingga level spesies. 
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