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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya maka

Indonesia mengakui adanya kawasan konservasi. Kawasan konservasi adalah suatu

kawasan dengan luas tertentu, memiliki lahan, sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya, yang perlu dilindungi dan dapat dimanfaaatkan secara bijaksana.

Tujuan dari konservasi yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan

keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, dan pemanfaatan

secara lestari sumber daya alam hayati serta ekosistemnya.

Indonesia memiliki hutan tropis yaitu hutan yang tumbuh didaerah yang

beriklim >240C yang berkembang selama ratusan juta tahun, dan didalamnya banyak

terdapat berbagai kehidupan. Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai

hutan tropis yang cukup luas, dan diperkirakan 25% aneka spesies di dunia ini berada

di Indonesia dan disebut Mega biodiversity, dan untuk jenis mamalia Indonesia

memiliki urutan pertama dengan jumlah sekitar 600 spesies, sedangkan untuk tumbuh

- tumbuhan termasuk urutan ketiga setelah Brazil dan Kolombia sebesar 37.000

spesies dan yang endemik 18.000-20.000 spesies. Secara total keanekaragaman hayati
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di Indonesia sebesar 325.350 jenis flora dan fauna (Arief, 2001). Suedjiran (1985)

mengatakan jenis-jenis tumbuhan di Indonesia secara keseluruhan ditaksir sebayak

25.000 jenis atau lebih dari 10% flora dunia. Kegiatan yang mendukung

keberlangsungan hutan seperti inventarisasi masih sangat diperlukan dan harus

diintensifkan, mengingat inventarisasi flora dan fauna yang sudah dikerjakan di

Indonesia sejak lebih 100 tahun yang lalu belum mencakup seluruh kawasan

dipelosok tanah air, sebagai akibat dari rendahnya intensitas inventarisasi dan

eksplorasi flora dan fauna, kawasan yang belum diketahui isi sumberdaya hayatinya

terancam rusak dan bahkan musnah, ini akibat kurang optimalnya pemanfaatan

kekayaan sumberdaya nabati dan hewani (Suedjiran, 1985).

Ekologi didefinisikan sebagai cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang

hubungan timbal balik antara mahluk hidup (komponen biotik) dengan

lingkungannya (komponen abiotik). Terjadinya hubungan timbal balik antara mahluk

hidup dengan lingkungannya pada akhirnya akan menentukan kemampuan suatu jenis

spesies untuk dapat tumbuh dan berkembang pada lingkungan tertentu. Ketika suatu

spesies mampu bertahan pada lingkungan tertentu, maka pola penyebaran, pola

pertumbuhan, serta kecepatan reproduksi dapat mencerminkan adaptasi spesies

tumbuhan tersebut dengan lingkungannya. Pola-pola penyebaran adalah khas untuk
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setiap spesies dan jenis habitat. Penyebaran spesies di dalam komunitas dapat

mencerminkan informasi yang banyak mengenai hubungan antara spesies.

Taman Hutan Raya (TAHURA) R. Soerjo merupakan kawasan pelestarian

alam yanh terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan satwa yang alami

atau buatan, jenis asli atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian,

ilmu pengtahuan, pendidikan, penunjang budidaya, parawisata dan rekreasi, serta

pelestarian flora. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini berdasarkan yang telah

dikemukakan, penelitian ini meneliti pola persebaran jenis cemara gunung di kawasan

Taman Hutan Raya R. Soerjo.

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari peelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah

dikemukaan di atas yaitu untuk mengetahui  persebaran tanaman cemara gunung (

Casuarina junghuniana.Miq.) di kawasaan Taman Hutan Raya. (TAHURA) R.

Soerjo

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah yang diambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1) Bagaimana penyebaran tanaman cemara gunung (C. junghuhniana. Miq. ) di

kawasaan Taman Hutan Raya (TAHURA) R. Soerjo
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2) Faktor apa sajakah yang berpengaruh terhadap penyebaran tanaman cemara

gunung (C. junghuhniana. Miq ) di kawasaan Taman Hutan Raya (TAHURA) R.

Soerjo.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1) Dapat memberikan informasi tentang  penyebaran tanaman  cemara gunung (C.

junghuniana. Miq.) di kawasaan Taman Hutan Raya (TAHURA) R. Soerjo

2) Dapat memberikan informasi tentang distribusi dan penyebaran tanaman

cemara gunung (C. junghuniana. Miq ) di kawasaan Taman Hutan Raya

(TAHURA) R. Soerjo
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