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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

           Analisis vegetasi merupakan cara yang dilakukan untuk mengetahui seberapa 

besar sebaran berbagai spesies dalam suatu area melalui pengamatan langsung. 

Dilakukan dengan membuat plot dan mengamati morfologi serta identifikasi vegetasi 

yang ada. Kehadiran vegetasi pada suatu landscape akan memberikan dampak positif 

bagi keseimbangan ekosistem dalam skala yang lebih luas. Vegetasi dalam ekologi 

adalah istilah untuk keseluruhan komunitas tetumbuhan. Vegetasi merupakan bagian 

hidup yang terususun dari tetumbuhan yang menempati suatu ekosistem. Beraneka 

tipe hutan, kebun, padang rumput, dan tundra merupakan contoh-contoh vegetasi 

(Rohman dan Wayan, 2001).            

            Secara umum peranan vegetasi dalam suatu ekosistem terkait dengan 

pengaturan keseimbangan karbon dioksida dan oksigen dalam udara, perbaikan sifat 

fisik, kimia dan biologis tanah, pengaturan tata air tanah dan lain-lain. Meskipun 

secara umum kehadiran vegetasi pada suatu area memberikan dampak positif, tetapi 

pengaruhnya bervariasi tergantung pada struktur dan komposisi vegetasi yang 

tumbuh pada daerah itu.Struktur dan komposisi vegetasi pada suatu wilayah 

dipengaruhi oleh komponen ekosistem lainnya yang saling berinteraksi, sehingga 

vegetasi yang tumbuh secara alami pada wilayah tersebut sesungguhnya merupakan 
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pencerminan hasil interaksi berbagai faktor lingkungan dan dapat mengalami 

perubahan drastik karena pengaruh anthropogenik (Setiadi, 1984). 

             Kerusakan hutan memberikan pengaruh terhadap fungsi ekologis, seperti 

sistem perakaran pada pohon hutan akan terganggu, tumbuhan penutup lantai hutan 

tidak dapat meningkatkan stabilitas tanah, sehingga tidak mampu mengurangi 

kecepatan aliran air yang menyebabkan erosi dan banjir. Selain itu kerusakan hutan 

mengurangi penyerapan dan penyimpanan karbon tumbuhan, sehingga 

mempengaruhi aktivitas biologi tumbuhan dan berdampak pada keanekaragaman 

hayati (Suripin 2001 dalam Utami 2007). Penelitian ini berada di dua kecamatan 

yaitu di Kecamatan Dau, dan Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Dimana pada 

petak 194 B dan 194 A masuk pada kawasan RPH Selorejo Kecamatan Dau, dan pada 

petak 182 M dan 182 O masuk pada kawasan RPH Wagir Kecamatan Wagir. 

              Ke empat kawasan petak tersebut merupakan kawasan lindung. Kawasan 

Lindung terdiri atas: Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, 

Kawasan rawan bencana alam, Kawasan lindung geologi, dan Kawasan Lindung 

lainnya. Petak 194 B dan petak 194 A berada di Desa Kucur Kecamatan Dau, petak 

182 M berada di Desa Sumbersoko Kecamatan Wagir, dan pada petak 182 O berada 

di Desa Wadung, dan Desa Babadan Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Kondisi 

secara umum ke empat kawasan petak tersebut masih alami dan terjaga dimana masih 

terdapat spesies endemik yang ditemukan pada ke empat kawasan tersebut. Namun, 

sebagian kawasan pada ke empat petak tersebut sudah dialih fungsikan sebagai lahan 

pertanian seperti (ketela, kacang tanah, cabai rawit). Secara umum sumber air di 
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keempat petak tersebut masih terjaga dengan baik sehingga warga sekitar 

memanfaatkan hal tersebut untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, maupun 

mencuci. Oleh karena itu, vegetasi yang ada pada ke empat kawasan tersebut harus 

dilindungi oleh semua pihak baik Perhutani maupun masyarakat sekitar, agar sumber 

air dapat terus terjaga. Area tersebut juga merupakan hutan pendidikan yang dimiliki 

oleh Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian-Peternakan yang bekerjasama dengan 

Perhutani. Hutan Pendidikan ini akan menjadi sarana pelengkap pembelajaran serta 

penelitian Mahasiswa Kehutanan Universitas Muhammadiyah Malang. 

             Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Vegetasi RPH Selorejo dan RPH Wagir BKPH Kepanjen KPH Malang”. di Desa 

Kucur Kecamatan Dau dan Desa Sumbersoko, Desa Wadung, Desa Babadan 

Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.  

1.2 Rumusan Masalah 

           Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diambil 

rumusan masalah yaitu:  

           Mengingat belum ada penelitian tentang vegetasi yang ada pada kawasan petak 

194 B, 194 A RPH Selorejo, dan petak 182 O, 182 M RPH Wagir, maka akan 

dilakukan penelitian tentang jenis vegetasi apa saja yang ada pada keempat petak 

tersebut, serta menghitung dominasi, frekuensi, dan kerapatan pada setiap jenis 

vegetasi. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaman jenis vegetasi hutan 

yang ada pada petak 194 B, 194 A, 182 M, 182 O RPH Selorejo dan RPH Wagir 

BKPH Kepanjen KPH Malang 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai informasi tentang keragaman jenis 

vegetasi, dan diharapkan dapat dijadikan pertimbangan untuk kebijakan pengelolaan 

hutan ke depan, di petak 194 B, 194 A, 182 M, 182 O RPH Selorejo dan RPH Wagir 

BKPH Kepanjen KPH Malang. 




