
 
 

Praktikum Biologi Laut 

Profil Mangrove Taman Nasional Baluran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok I dan Kelompok VII 

Asisten : Agus Satriono 

 

 

 

PROGRAM STUDI BIOLOGI 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 

SURABAYA 

2007 

 



PROFIL MANGROVE TAMAN NASIONAL BALURAN 

 

 

1.  Rhizopora apiculata 

Sistematika  Rhizopora apicula : 

Kingdom: Plantae 
Division: Magnoliophyta 
Class: Magnoliopsida 
Order: Malpighiales 
Family: Rhizophoraceae 
Genus: Rhizophora 
Spesies : R.apiculata 

(Anonim a, 2008) 

 

 
Pohon R. apiculata 

Rhizopora apiculata berupa tanaman pohon. R. apiculata memiliki penampakan 

seperti pohon biasa, hanya saat melihat akarnya baru terlihat perbedaan. Batang R. 

apiculata berwarna kecoklatan. Batang umumnya berbentuk bulat. Batang pokok 

memiliki banyak percabangan yang dapat tumbuh menjadi tegakan tersendiri. Batang 

kasar, terdapat tonjolan kecil dan pecahan kulit batang. 
                              

                                                



 
Struktur akar 

Tanaman ini memiliki perakaran jenis tunjang. Perakaran tunjang merupakan 

jenis perakaran yang berada di atas permukaan tanah, pangkal akar berasal dari pangkal 

batang. Ujung akar menembus tanah dan kuat. Akar berwarna keputih-putihan pada 

daerah yang tidak dekat dengan permukaan tanah, akar yang dekat dengan permukaan 

berwarna lebih gelap. Apabila kulit akar dikelupas, akan nampak batang berwarna merah.  

 

  
                        Daun          percabangan daun 

Daun R. apiculata berupa daun single dan terletak sejajar antara daun satu dengan 

daun yang lain dalam satu tangkai, saling bersisihan atau berseberangan.bentuk daun 

eliptical, bentuk ujung daun dan pangkal daun sama. Apabila daun dilipat pada bagian 

tengah, akan tegak lurus tulang daun, maka akan didapatkan bentuk simetri daun. Ujung 

daun runcing, panjang daun 10 cm dan ada yang berukuran sampai 15 cm. Daun 

Rhizopora apiculata memiliki kemampuan mengakumulasi garam pada daun sebagai 

upaya adaptasi pada kondisi dimana R. apiculata ini hidup, yaitu di daerah laut atau 

pasang surut. Permukaan daun mengkilat dan agak licin. Daun berwarna hijau tua, 

kecuali daun muda yang berwarna lebih muda. 

 



 
          Kuncup bunga                                    bunga 

R. apiculata memiliki bunga dengan susunan cyme. Dua bakal buah terdapat 

dalam satu tangkai bunga, yang berkembang satu atau kedua-duanya. Letak bunga adalah 

aksilar pada ujung cabang, di bawah pucuk cabang dan di bawah daun-daun terminal, 

kira-kira 1-2 cm dari ujung cabang. Bunga terletak berseberangan atau opposite (antara 

dua bunga). Bunga memiliki empat kelopak bunga. Kelopak bunga kaku, halus, berwarna 

kekuningan. Bagian dalam bunga setelah kelopak, terdapat mahkota bunga. Mahkota 

bunga berwarna putih, berjumlah empat. Pada bagaian dalam dari serbuk sari berwana 

merah, putik berwarna coklat, jumlahnya 12, ada pula yang 11. Bagian dalam bunga 

terdapat lobus-lobus yang dipisahkan oleh mahkota bunga. Bunga berukuran kecil, antara 

2-3 cm. 

 

 
buah 

Buah R. apiculata berwarna hijau dengan kotiledon pangkal buah berwarna hijau 

saat masak dan leher kotiledon berwarna merah. Permukaan buah halus, namun terdapat 

sedikit bintil-bintil pada buah.  Buah ini berbentuk silindris. Pangkal buah yang berasal 

dari pangkal bunga, terdapat bagian yang berwarna coklat, masih terdapat kelopak bunga 

yang tersisa dengan arah menghadap ke atas. Bagian pangkal bunga yang tersisa 

berwarna coklat tua. Ukuran buah 20-25 cm dengan diameter 1,3-1,7 cm. 

 



2. Rhizophora stylosa 

Sistematika Rhizophora stylosa : 

Kingdom: Plantae 
Division: Magnoliophyta 
Class: Magnoliopsida 
Order: Malpighiales 
Family: Rhizophoraceae 
Genus: Rhizophora 
Spesies : R.stylosa 

(Anonim a, 2008) 

 

Rhizophora stylosa merupakan tanaman mangrove jenis pohon, sama seperti R. 

Apiculata, perbedaannya pada jenis perbungaan. R. stylosa memiliki batang yang kokoh, 

kebanyakan tegak dan memiliki percabangan. Batang berwarna kecoklatan. Permukaan 

batang tidak rata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Sistem perakaran 

R. stylosa memiliki akar tunjang yaitu akar yang terdapat di atas permukaan 

tanah. Pangkal akar berasal dari pangkal batang. Ujung akar menembus tanah dan kuat. 

Akar berwarna keputih-putihan pada daerah yang tidak dekat dengan permukaan tanah, 

akar yang dekat dengan permukaan berwarna lebih gelap. Pada umumnya akar tanaman 

ini cukup tinggi di atas permukaan tanah. Akarnya memiliki penampakan yang kokoh 

dan kuat serta tidak mudah patah (lentur namun keras). 

 

Akar tunjang 



 
daun 

 

 Rhizophora stylosa memiliki daun yang umumnya berwarna hijau agak 

kekuningan pada pangkal daunnya serta terdapat bintik-bintik kecil berwarna hitam 

namun tidak terlalu banyak. Memiliki bentuk daun yang elliptical (sama dengan 

Rhizophora apiculata) yaitu memiliki bentuk ujung dan pangkal daun yang sama. 

Apabila daun dilipat pada bagian tengah, akan tegak lurus tulang daun, maka akan 

didapatkan bentuk simetri daun. Daun single dan terletak sejajar antara daun satu dengan 

daun yang lain dalam satu tangkai, saling bersisihan atau berseberangan. Memiliki 

panjang daun antara 10-18 cm.  

 

  
 Letak bunga bunga 

Bunga pada Rhizophora stylosa termasuk dalam bunga cyme dicotom, yang 

terdiri dari 16 atau lebih bunga dalam satu tangkai bunga. Bunga R. stylosa terletak 

secara aksilar pada cabang bunga. Perbedaan bunga R. apiculata dan R. stylosa adalah 

pada rangkaian percabangan bunga dalam satu tangkai bunga, pada R. apiculata dalam 

satu tangkai bunga terdapat dua bunga yang bersatu (bersisihan), sedangkan pada R. 



stylosa rangkaian bunga lebih dari dua. Satu bunga R. stylosa memiliki empat buah 

mahkota bunga yang berwarna putih. Selain itu, bunga memiliki kelopak bunga empat 

buah yang berwarna kuning kehijauan. Adanya kelopak bunga membagi bunga menjadi 

beberapa lobus, yaitu menjadi empat lobus. Bunga memiliki putik 8 buah. Panjang bunga 

0,4-0,6 cm. 

Buah dari R. stylosa berbentuk hampir sama dengan R. apiculata, hanya panjang 

dari buah R. stylosa lebih panjang daripada buah R. apiculata. Panjang buah ini dapat 

mencapai 30 cm. Warna buah adalah hijau sampai kuning. Bagian pangkal buah 

berwarna hijau dengan daun buah menghadap ke atas dan berwarna hijau kekuningan. 

Permukaan buah licin atau rata. Bentuk buah silindris. 

 

3. Ceriops tagal 

Sistematika Ceriops tagal: 

 
Kingdom: 

 
Plantae 

Division: Magnoliophyta 
Class: Magnoliopsida 
Order: Malpighiales 
Family: Rhizophoraceae 
Genus: Ceriops 

Species:  C. Tagal Robinson 
(Robinson, 2008) 

 

 
Batang Ceriops tagal 

Batang 



Ceriops tagal merupakan jenis mangrove yang memiliki penampakan sebagai 

pohon dan semak. Ceriops tagal di Baluran yang ditemukan berupa pohon. Ceriops tagal 

tersebut memiliki ketinggian 1-1,8 meter, namun demikian pohon ini sebenarnya dapat 

tumbuh sampai 6 m. Batang pohon berwarna coklat muda dan ada yang berwarna abu-

abu. Permukaan batang tidak kasar. 

Ceriops tagal memiliki sistem perakaran butress atau papan. Namun demikian, 

sebenarnya sistem perakaran pohon ini dapat berupa akar lutut, akar tunjang atau menjadi 

sistem perakaran pneumatofor, hal ini sesuai sesuai dengan lingkungan tempat tinggal 

dari Ceriops tagal ini. Perakaran papan dari Ceriops tagal berupa sistem perakaran yang 

berbentuk seperti papan. Akar keluar dari batang secara radial. Akar berwarna coklat 

gelap dan agak kehitaman karena tertutup oleh substrat. 

 

Daun             percabangan daun 

Daun Ceriops tagal tersusun sendiri-sendiri atau singgle dan letak satu daun 

dengan daun lain  di seberangnya pada dahan atau cabang yang sama. Bentuk daun 

obovate, berbentuk seperti telur, tangkai daun terletak pada bagian yang lebih sempit. 

Ujung daun tumpul. Daun berwarna hijau tua dengan permukaan licin, tertutup kutikula 

atau lapisan lilin. Panjang daun 4-10 cm. 

 

 

 

 

 

 
 Bunga  



Bunga Ceriops tagal tersusun dalam susunan cyme, setandan, sekelompok bunga, 

biasanya cembung atau datar di bagian atas, bentuknya bervariasi, memiliki berbagai 

macam sudut percabangan tetapi bunga yang paling tua selalu terletak di ujung cabang. 

Berdasarkan letak bunga pada tanaman, bunga tergolong bunga aksilar, muncul dari 

sudut yang terbentuk antara daun di atasnya dengan batang atau tangkai. Bunga Ceriops 

tagal tersusun 5-10 bunga. Bunga memiliki kelopak berwarna hijau, berjumlah 5 kelopak. 

Mahkota bunga berjumlah 5 buah, berwarna puith dan abu-abu bunga terdapat pada 

cabang yang panjang. 

 

 
       Buah  

Buah Ceriops tagal berbentuk silindris dengan panjang 25 cm atau lebih. Buah 

berwarna hijau, ada penonjolan, tidak rata. Bagian ujung buah berwarna kecoklatan. 

Bagian pangkal batang berwarna kecoklatan. 

 

4. Soneratia alba 

Sistematika Soneratia alba : 

Kingdom: Plantae 
Division: Magnoliophyta 
Class: Magnoliopsida 
Order: Myrtales 
Family: Lythraceae 
Genus: Sonneratia L.f. 
Species: Sonneratia alba Griff. 

(Anonim b, 2008) 



 
       Tegakan Soneratia alba 

 

Sonneratia alba merupakan tanaman mangrove yang memiliki habitus pohon. 

Ketinggian pohon dapat mencapai 16 m. Batang S. alba halus dengan bekas jaringan 

batang dan belahan kulit batang. Batang berwarna krim sampai coklat. Batang berbentuk 

bulat atau bundar.  

 

  
Akar 

 

Sistem perakaran S. alba merupakan perakaran pneumatofor. Pneumatofor 

merupakan perakaran napas. Akar keluar dari dalam tanah seperti pensil, tegak ke 

permukaan, lancip, berwarna coklat muda sampai coklat tua. Kulit akar mudah 

mengelupas. Bagian dalam akar berwarna merah. Akar napas ini berasal dari akar pokok 

yang berada di dalam tanah.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  Daun           Percabangan daun 

 

Daun S. alba adalah daun tunggal dan simple. Daun tersusun secara opposite. 

Daun yang satu dengan daun yang lain tepat berseberangan pada cabang yang sama, 

tersusun sepasang-sepasang. Daun berwarna hijau dengan permukaan yang rata dan 

halus, licin. Daun memiliki bentuk obovate, seperti telur dengan tangkai daun terletak 

pada bagian yang sempit. Ujung daun berbentuk emarginate atau tumpul dengan bagian 

tengah ujung daun berlekuk. Ukuran daun antara 5-10 cm. 

Bunga dan buah S. alba tidak ditemukan dalam pengamatan kali ini, karena saat 

praktikan melakukan pengamatan, hampir semua tanaman mangrove tidak berbuah dan 

hanya sebagian saja yang berbunga.  

 

6. Sonneratia caseolaris 

Sistematika Sonneratia caseolaris: 

Kingdom: Plantae 
Division: Magnoliophyta 
Class: Magnoliopsida 
Order: Myrtales 
Family: Lythraceae 
Genus: Sonneratia 

L.f. 
Species: Sonneratia caseolaris ( L. )  

(Anonim d, 2008) 



 
Habitus Sonneratia caseolaris 

             Spesies Sonneratia caseolaris memiliki habitus berupa pohon seperti yang 

nampak pada lokasi pengamatan. Ketinggian S. caseolaris bisa mencapai 16 meter. 

Warna batang coklat matang. Batang S. caseolaris halus dengan bekas jaringan batang, 

belahan kulit batang. Batang berbentuk bulat atau bundar.  

Sistem perakaran S. caseolaris merupakan perakaran pneumatofor yang 

merupakan perakaran napas. Akar keluar dari dalam tanah seperti pensil, tegak ke 

permukaan, lancip, berwarna coklat muda sampai coklat tua. Kulit akar mudah 

mengelupas. Bagain dalam akar berwarna merah. Akar napas ini berasal dari akar pokok 

yang berada di dalam tanah. Akar yang tua dan tergenang oleh air diselimuti oleh lumut 

dan alga. 

 
  Percabangan daun    Daun 



Daun S. caseolaris adalah daun tunggal, simple. Daun tersusun secara opposite. 

Daun yang satu dengan daun yang lain tepat berberangan sejajar pada cabang yang sama, 

tersusun sepasang-sepasang. Daun berwarna hijau dengan permukaan yang rata dan 

halus, licin. Daun memiliki bentuk obovate, seperti telur dengan tangkai daun terletak 

pada bagian yang sempit. Ujung daun berbentuk emarginate atau tumpul dengan bagian 

tengah ujung daun berlekuk. Ukuran daun antara 5-10 cm. Yang membedakan S. 

caseolaris dengan S. alba yaitu pada warna tangkai daun, ukuran buah, dan bentuk 

kelopak. Tangkai daun (ketiak daun) S. caseolaris berwarna merah sedangkan pada S. 

alba berwarna putih. Ukuran buah S. caseolaris lebih besar daripada S. alba. Kelopak 

buah S. caseolaris membuka ke atas sedangkan S. alba menelungkupi buah.    

Berdasarkan literatur, bunga berwarna merah sedangkan S. Alba berwarna putih. 

Namun pada saat pengamatan pohon S. Caseolaris sedang tidak berbunga sehingga tidak 

dapat ditentukan profil berdasarkan pengamatan yang sebenarnya. 

 

 
Buah bentuk bogem dan berwarna hijau. 

 



5. Aegiceras floridum 

Sistematika Aegiceras floridum : 

 
Kingdom: 

 
Plantae 

Division: Angiospermophyta 
Class: Magnoliopsida 
Order: Primulales 
Family: Myrsinaceae 
Genus: Aegiceras  

Species:  Aegiceras floridum Roemer & Schultes 

(Roemer & Schultes, 2008) 

 

 
Tegakan Aegiceras floridum 

Aegiceras floridum merupakan tanaman mangrove dengan habitus semak dan 

pohon. Habitus yang teramati berupa habitus pohon. Batang tidak terlalu tinggi, dengan 

percabangan yang jatuh ke bawah. Percabangan dari batang pokok sulit dibedakan karena 

hampir semua batang dan cabang sama besar. Batang dan cabang berwarna coklat muda 

dan ada yang keabu-abuan. Batang berupa bentuk bundar. 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

         Sistem perakaran 

 

Aegiceras floridum memiliki sistem perakaran no prominent aerial roots, yaitu 

sistem perakaran seperti pada tumbuhan kebanyakan yang terdapat di daerah bukan 

pasang surut (daratan terpisah ari laut).  

 

 

 

 

                                  

 

 

           Daun  percabangan daun 

 

Daun Aegiceras floridum berupa daun tunggal yang tersusun secara alternate, 

yaitu hanya satu daun yang terdapat pada sisi batang, berselang seling. Daun berbentuk 

obovate, seperti telur dengan bagian yang sempit menjadi tempat menempelnya tangkai 

daun. Ujung daun rounded, atau  tumpul tanpa celah. Daun berwarna hijau dan berasa 

asin jika dirasakan. 



 
Bunga 

Bunga Aegiceras floridum berupa bunga raceme, yaitu dari satu tangkai bunga, 

terdapat banyak bunga dengan tangkai yang pendek, bunga seperti terkumpul dan 

nampak tanpa tangkai karena yang nampak hanya tangkai bunga yang pokok saja. Bunga 

mekar bersamaan. Bunga terletak pada cabang tanaman secara terminal. Bunga memiliki 

5 mahkota bunga yang berwarna putih, kelopak bunga berwarna hijau dan berjumlah 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Buah  

Buah Aegiceras floridum berbentuk silindris, pendek, panjangnya 2 hingga 3 cm, 

berwarna hijau. Permukaan buah halus dan rata, pada buah yang masak, warna menjadi 

merah.  

 

 

 

 

 



7. Excoecaria agallocha 

Sistematika Excoecaria agallocha :  

Kingdom: Plantae 
Division: Magnoliophyta 
Class: Magnoliopsida 
Order: Malpighiales 
Family: Euphorbiaceae 
Subfamily: Euphorbioideae 
Tribe: Hippomaneae 
Subtribe: Hippomaninae 
Genus: Excoecaria L. 
Species: Excoecaria agallocha 

(Anonim c, 2008) 

 

 
             Habitus 
 

Excoecaria agallocha merupakan salah satu jenis tanaman mangrove yang 

memiliki habitus pohon dan semak. Namun di daerah Baluran yang ditemui adalah 

berupa habitus pohon. Batang berwarna abu-abu, berbentuk bulat, memiliki getah yang 

dapat megiritasi mata dan kulit.  

Sistem perakaran Excoecaria agallocha merupakan perakaran no prominent aerial 

roots, yaitu perakaran seperti pohon selayaknya. Akar berada di bawah tanah, tidak dapat 

diamati. 

Daun Excoecaria agallocha merupakan daun single dan tersusun secara alternate. 

Susunan alternate merupakan susunan dimana letak daun berselang-seling, pada satu sisi 

Batang 



dengan ketinggian yang sama hanya terdapat satu daun. Bentuk daun eliptical, bentuk 

ujung daun dan pangkal daun sama. Apabila daun dilipat pada bagian tengah, akan tegak 

lurus tulang daun, maka akan didapatkan bentuk simetri daun.ujung daun lancip, warna 

daun hijau. 

Bunga dan buah Excoecaria agallocha tidak ditemukan dalam pengamatan kali 

ini, karena saat praktikan melakukan pengamatan, hampir semua tanaman mangrove 

tidak berbuah dan hanya sebagian saja yang berbunga.  

 

8. Xylocarpus granatum 

Sistematika Xylocarpus granatum: 

Kingdom: Plantae 
Division: Magnoliophyta 
Class: Magnoliopsida 
Order: Sapindales 
Family: Meliaceae 

Juss. 
Genus: Xylocarpus 
Spesies :  Xylocarpus granatum König 

(König, 2008)  

 

 
Habitus 

Batang 



Xylocarpus granatum memiliki habitus pohon dengan ketinggian mencapai 8 

meter. Batang berwarna merah kecoklatan. Permukaan batang halus. Pada bagian tertentu 

dari batang terdapat bagian dari kulit batang yang mengelupas. Diameter batang besar. 

Sistem perakaran Xylocarpus granatum merupakan perakaran papan dan plank 

roots. Perakaran papan dari Xylocarpus granatum berupa sistem perakaran yang 

berbentuk seperti papan. Akar keluar dari batang secara radial. Akar berwarna coklat 

gelap dan agak kehitaman karena tertutup oleh substrat. Plank roots merupakan sistem 

perakaran yang menjalar seperti perakaran normal namun bedanya perakaran ini berada 

di atas permukaan tanah. Perkembangan akar seperti ular yang meliuk-liuk. 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Daun  

Daun Xylocarpus granatum merupakan daun compound yaitu sistem daun yang 

memiliki ibu tangkai daun, dimana dari ibu tangkai ini keluar tangkai-tangkai daun (daun 

majemuk). Daun tersusun secara alternate yaitu susunan dimana letak daun berselang-

seling, pada satu sisi dengan ketinggian yang sama hanya terdapat satu daun. Bentuk 

daun eliptical, bentuk ujung daun dan pangkal daun sama. Apabila daun dilipat pada 

bagian tengah, akan tegak lurus tulang daun, maka akan didapatkan bentuk simetri daun 

ujung daun tumpul, panjang daun 7-12 cm, warna daun hijau. 

Bunga dan buah Xylocarpus granatum tidak ditemukan dalam pengamatan kali 

ini, karena pohon tidak berbunga dan berbuah, sehingga tidak dapat dilakukan usaha 

membuat profil tentang bunga dan buahnya.  

 

 

 

 



9. Xylocarpus moluccensis 

Sistematika Xylocarpus moluccensis : 

Kingdom: Plantae 
Division: Magnoliophyta 
Class: Magnoliopsida 
Order: Sapindales 
Family: Meliaceae 

Juss. 
Genus: Xylocarpus 
Spesies :  Xilocarpus moluccensis Lamk. & Roem 

(Lamk. & Roem, 2008) 

 

Xylocarpus moluccensis memiliki habitus pohon, tinggi dapat mencapai 8 meter. 

Batang berwarna hitam kemerahan. 

Sistem perakaran Xylocarpus moluccensis, merupakan perakaran pendek, plank 

roots dan terdapat pneumatofor di sekitar tanaman. Pneumatofor berwarna coklat muda 

dengan ujung runcing, tapi lebih pendek dari pneumatofor Sonneratia sp.  

 

 
  Percabangan daun                                                   Daun 

 

Daun Xylocarpus moluccensis, merupakan daun compound yaitu sistem daun 

yang memiliki ibu tangkai daun, dimana dari ibu tangkai ini keluar tangkai-tangkai daun 

(daun majemuk). Daun tersusun secara alternate yaitu susunan dimana letak daun 

berselang-seling, pada satu sisi dengan ketinggian yang sama hanya terdapat satu daun. 

Bentuk daun eliptical, bentuk ujung daun dan pangkal daun sama. Apabila daun dilipat 



pada bagian tengah, akan tegak lurus tulang daun, maka akan didapatkan bentuk simetri 

daun, ujung daun lancip, panjang daun 5-9 cm, warna daun hijau. Dalam satu ibu tangkai 

daun terdapat 2 sampai 3 daun. 

Bunga dan buah Xylocarpus moluccensis tidak ditemukan dalam pengamatan kali 

ini, karena saat praktikan melakukan pengamatan, hampir semua tanaman mangrove 

tidak berbuah dan hanya sebagian saja yang berbunga. Xylocarpus moluccensis 

merupakan salah satu tanaman yang tidak berbunga dan berbuah saat pengamatan, 

sehingga tidak dapat dilakukan usaha membuat profil tentang bunga dan buahnya.  

 

10. Pemphis acidula 

Sistematika Pemphis acidula: 

Kingdom: Plantae 
Division: Magnoliophyta / 

Spermatophyta 
Class: Magnoliopsida / 

Dicotyledoneae 
Order: Myrtales 
Family: Lythraceae 
Genus: Pemphis 
Spesies : Pemphis acidula J. St-Hill 

(J. St-Hill, 2008) 

 

 



Pohon Pemphis acidula 

Pemphis acidula memiliki habitus semak dan pohon. Pada kawasan pengamatan 

ditemukan  Pemphis acidula termasuk dalam habitus pohon, dengan ketinggian mencapai 

4 meter. Warna batang abu-abu sampai kecoklatan.  

Sistem perakaran yaitu no prominent aerial roots, yaitu perakaran seperti pohon 

selayaknya. Pada pengamatan di lapangan, akar dapat teramati karena berada di 

permukaan tanah. Hal ini terjadi karena pengaruh abrasi air laut terhadap substrat 

(Pemphis acidula yang teramati hidup di tepi pantai, sehingga sering terkena arus laut). 

 

Percabangan daun 

Daun tersusun secara opposite dan merupakan daun tunggal. Daun yang satu 

dengan daun yang lain tepat berlawanan namun sejajar pada cabang yang sama, tersusun 

sepasang-sepasang. Daun berwarna hijau dengan permukaan yang rata dan halus, licin. 

Tangkai daun memiliki bentuk obovate, seperti telur dengan tangkai daun terletak pada 

bagian yang sempit. Ujung daun berbentuk tumpul. Ukuran daun antara 1-3 cm. 

 



 
                     Bunga                                                            Buah 

 Bunga tersusun secara apex yaitu muncul pada ujung daun, pada satu ujung 

terdapat satu bunga. Bunga berwarna pink keunguan (merah muda sedikit ungu), 

berbentuk seperti gelas piala berukuran antara 1 - 1,5 cm. Buah tidak ditemukan pada 

lokasi, yang ditemukan hanya calon buah yaitu bekas bunga yang sudah menggugurkan 

hiasan-hiasan bunganya. Bentuknya seperti cawan kecil yang padat dengan ukuran antara 

1 - 2 cm. 

 

11. Lumnitzera racemosa 

Sistematika Lumnitzera racemosa: 

Kingdom: Plantae 
Division: Magnoliophyta / Spermatophyta
Class: Magnoliopsida / Dicotyledoneae
Order: Myrtales 
Family: Combretaceae 
Genus: Lumnitzera 
Spesies : Lumnitzera racemosa Robert Brown

(Brown, 2008) 

 

Spesies Lumnitzera racemosa memiliki habitus berupa pohon atau semak. Pada 

lokasi pengamatan spesies ini ditemukan dalam habitus pohon. Dengan ketinggian 

mencapai 5 meter. Warna batang coklat kehitaman. 

Sistem perakaran berupa no prominent aerial roots, yaitu perakaran seperti pohon 

selayaknya. Akar berada di bawah tanah sehingga sulit diamati. 



 
Daun 

Daun tersusun secara alternate dan merupakan daun tunggal yang letaknya 

bersebrangan pada atas dan bawah tiap sisi pada cabang yang sama namun tidak tepat 

sejajar. Daun berwarna hijau dengan permukaan yang halus dan rata. Ujung daun 

berbentuk emarginate yaitu berbelah dua membentuk huruf M. Tangkai daun memiliki 

bentuk obovate, seperti telur dengan tangkai daun terletak pada bagian yang sempit. 

Ukuran daun antara 2-4 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunga 

 Bunga Lumnitzera racemosa memiliki mahkota berwarna putih dengan jumlah 

mahkota antara 4 – 5 buah, susunannya bergerombol dalam tandan-tandan yang tersusun 

pada ujung percabangan daun pada ketiak-ketiak daun. 

 



 
Buah 

 Buah Lumnitzera racemosa berbentuk seperti gelas piala panjang berwarna hijau 

bergerombol dalam tandan-tandan yang tersusun pada ujung percabangan daun pada 

ketiak-ketiak daun. 
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